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SO
Aladin, USA - česká verze
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Ženy v běhu, ČR 145,Skleněný pokoj, ČR/SR 145,Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,NE
Aladin, USA - české titulky
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Skleněný pokoj, ČR/SR 145,Světové malířství na plátnech: Van Gogh & Japonsko
Zelená kniha (Green Book), USA 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,PO
Skleněný pokoj, ČR/SR 129,Rocketman, GB/USA 139,Ženy v běhu, ČR 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Bohemian Rhapsody, GB/USA 135,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Stars Night: Iron Sky 2
ÚT
Skleněný pokoj, ČR/SR 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,ST
Senior Art: Moje století, ČR 129,Skleněný pokoj, ČR/SR 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,ČT
Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Skleněný pokoj, ČR/SR 139,Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,PÁ
Bohemian Rhapsody, GB/USA 129,Rocketman, GB/USA 139,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Skleněný pokoj, ČR/SR 139,Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
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Psí poslání 2 (A Dog‘s Journey), USA - česká verze
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Free Solo, USA 130,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), 145,Zelená kniha (Green Book), USA 145,Rocketman, GB/USA 145,NE
Psí poslání 2 (A Dog‘s Journey), USA - česká verze
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Free Solo, USA 130,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Koncert Pražského filmového orchestru
Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), 145,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,PO
Mia a bílý lev (Mia et le lion blanc), Fra/SRN/JAR
- česká verze 129,Rocketman, GB/USA 139,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Free Solo, USA 130,FILM IS GREAT: přehlídka britských filmů
Beats - slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji 135,Poslední večery na Zemi (Di qiu zui hou de ye wan), Čína 145,FILM IS GREAT: Brankář (Trautmann, The Keeper) 135,ÚT
Rocketman, GB/USA 139,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,FILM IS GREAT: Spitfire
(Spitfire: The Plane That Saved the World) 135,Poslední večery na Zemi (Di qiu zui hou de ye wan), Čína 145,FILM IS GREAT: Bouřlivé výšiny (Wuthering Heights), 135,ST
Senior Art: Trhlina, SR 129,Rocketman, GB/USA 139,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,FILM IS GREAT: Florencino knihkupectví (The Bookshop) 135,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,FILM IS GREAT: Nikdys nebyl
(You Were Never Really Here) 135,Cestovatelské kino: Vietnam

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále
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ČT
FILM IS GREAT: Zabití posvátného jelena
(The Killing of a Sacred Deer) 135,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,FILM IS GREAT: Brankář (Trautmann, The Keeper) 135,Rocketman, GB/USA 145,FILM IS GREAT: Beats 135,PÁ
Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 129,Rocketman, GB/USA 139,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Genesis, Kanada 139,Rocketman, GB/USA 145,Zelená kniha (Green Book), USA 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,SO
Psí poslání 2 (A Dog‘s Journey), USA - česká verze
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Co jsme komu ZASE udělali?, Francie 145,Rocketman, GB/USA 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Rocketman, GB/USA 145,Zelená kniha (Green Book), USA 145,NE
Psí poslání 2 (A Dog‘s Journey), USA - česká verze
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Rocketman, GB/USA 145,Co jsme komu ZASE udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu?), Francie 145,Prado - sbírka plná divů
(Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie), Itálie
Genesis, Kanada 145,Rocketman, GB/USA 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,PO
Rocketman, GB/USA 129,Genesis, Kanada 139,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Rocketman, GB/USA 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,FuckUp Night Prague Vol. XXXI
Rocketman, GB/USA 145,ÚT
Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Rocketman, GB/USA 139,Genesis, Kanada 139,Skleněný pokoj, ČR/SR 135,Zelená kniha (Green Book), USA 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

Foreing films are in original version with Czech subtitles
(exceptions are marked in the film synopsis)
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Senior Art: Poslední večery na Zemi
(Di qiu zui hou de ye wan), Čína 129,Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Rocketman, GB/USA 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,ČT
Beats, GB 139,Teroristka, ČR 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Neviditelné (Les Invisibles), Francie 145,Rocketman, GB/USA 145,Brankář (Trautmann, The Keeper), SRN/GB 145,PÁ
Rocketman, GB/USA 129,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Beats, GB 139,Teroristka, ČR 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Neviditelné (Les Invisibles), Francie 145,Rocketman, GB/USA 145,Brankář (Trautmann, The Keeper), SRN/GB 145,SO
Ženy v běhu, ČR 145,Tajný život mazlíčků (The Secret Life of Pets 2), USA, česká
verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Beats, GB 145,Teroristka, ČR 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Neviditelné (Les Invisibles), Francie 145,Rocketman, GB/USA 145,Brankář (Trautmann, The Keeper), SRN/GB 145,NE
Tajný život mazlíčků (The Secret Life of Pets 2), USA, česká
verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Beats, GB 145,Ženy v běhu, ČR 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Neviditelné (Les Invisibles), Francie 145,Rocketman, GB/USA 145,Brankář (Trautmann, The Keeper), SRN/GB 145,PO
Tři blízcí neznámí (Three Identical Strangers), GB 130,Rocketman, GB/USA 139,Teroristka, ČR 139,Spitfire (Spitfire: The Plane That Saved the World)130,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Neviditelné (Les Invisibles), Francie 145,Rocketman, GB/USA 145,Beats, GB 145,• Projekce v malém sále
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ÚT
Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Spitfire (Spitfire: The Plane That Saved the World)130,Beats, GB 145,*Ladies Movie Night* Yesterday, GB - předpremiéra 159,Rocketman, GB/USA 145,ST
Senior Art: Genesis, Kanada 129,Teroristka, ČR 139,Spitfire (Spitfire: The Plane That Saved the World)130,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Neviditelné (Les Invisibles), Francie 145,T 34 - Rusko
Beats, GB 145,ČT
Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Slunce je také hvězda (The Sun Is Also a Star), USA 139,Yesterday, GB 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Rocketman, GB/USA 145,PÁ
Neviditelné (Les Invisibles), Francie 129,Yesterday, GB 139,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,Slunce je také hvězda (The Sun Is Also a Star), USA 139,Yesterday, GB 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Rocketman, GB/USA 145,SO
Tajný život mazlíčků (The Secret Life of Pets 2), USA, česká
verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Yesterday, GB 145,Ženy v běhu, ČR 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Slunce je také hvězda (The Sun Is Also a Star), USA 139,Yesterday, GB 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,Rocketman, GB/USA 145,NE
Tajný život mazlíčků (The Secret Life of Pets 2), USA, česká
verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Yesterday, GB 145,Ženy v běhu, ČR 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Slunce je také hvězda (The Sun Is Also a Star), USA 145,Rocketman, GB/USA 145,Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,-

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1.6. 13:30 2.6. 13:30

Aladin

PRO RODINY

r.: G. Ritchie | USA | 2019 | 128 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
česká verze/české tit. | žánr: dobrodružný, rodinný, komedie, muzikál
Nejnovější zpracování jednoho z příběhů Tisíce a jedné noci o Aladinovi
a jeho kouzelné lampě nám tentokrát bude vyprávět režisér Guy Ritchie,
který jej zpracoval jako velkolepý dobrodružný fantasy muzikál. Nechme se znovu okouzlit příběhem o pouličním dobrosrdečném zlodějíčkovi, princezně Jasmíně a džinovi z láhve.

Promítáme od 10.6.

PŘEHLÍDKA BRITSKÉHO FILMU

Beats

r.: B. Welsh | GB | 2019 | 101 min.
doporuč. přístupnost: 15 let | žánr:
drama, komedie, hudební
Rok 1994, maloměsto ve středním
Skotsku. Nejlepší kamarády Johnna
a Spannera pojí pevné pouto. Nyní se
ovšem ocitají na prahu dospělosti a jejich životní cesty se rozdělí: Johnno se stěhuje za lepším životem do jiného města a Spanner bude muset
čelit nejisté budoucnosti na vlastní pěst. Ale nadcházející léto bude jiné
jak pro ně, tak pro celou zemi. Británie zažívá explozi freeparty scény
a zrod největšího kontrakulturního hnutí mládeže v soudobých dějinách. Kluci toužící po dobrodružství a úniku se rozhodnou pro poslední
společnou akci a vyrazí na nelegální rave. Ukradnou peníze Spannerovu
staršímu bratrovi a pod mlhavým vedením D-Mana, dýdžeje z pirátské
rozhlasové stanice, vstoupí do podsvětí charakterizovaného anarchií,
svobodou a čelním střetem s pořádkovými silami. Snímek vypráví univerzálně platný příběh o dospívání odehrávající se na pozadí hudby, která je stejně eklektická a elektrifikující jako scéna, jež se z ní zrodila. Je
to příběh naší doby o přátelství, vzdoru a neodolatelné síle mládí.

3.6. 18:00

Bohemian Rhapsody

r.: B. Singer & D. Fletcher | GB/USA
2018 | 134 min. | doporuč. přístup.:
12 let | žánr: životopisný, hudební
Jediné, co je ještě pozoruhodnější
než hudba skupiny Queen, je příběh
samotného Freddie Mercuryho.
Strhující životopisný snímek je oslavou rockové skupiny Queen, jejich
hudby, a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem
vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním
z nejvýraznějších umělců na světě.

Film mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako byly We Will Rock You,
We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody. Jejich příběh
začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid
v roce 1985. Na pódiu ve Wembley předvedli Queen v čele s rtuťovitým
Freddiem jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla
(a stále je) ohromnou inspirací pro celý svět.

Promítáme od 1.6.

FILM MĚSÍCE

Bolest a sláva
(Dolor y gloria)

r.: P. Almodóvar | Španělsko | 2019
108 min. | doporuč. přístup.: 12 let
žánr: drama
Nový snímek Pedra Almodóvara
s Penélope Cruz a Antoniem Banderasem v hlavních rolích vypráví příběh Salvatora Malloa, který je slavný
filmový režisér a během své kariéry dosáhl mnoha úspěchů. Nyní se
ale jeho svět postupně hroutí. Cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit.
Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého
dětství v 60. letech, kdy se s rodiči přesunul do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech
v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost
života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a zapomněním. Kouzlo filmu
mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Barvitý snímek
vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní,
které žití dávají smysl a naději.

11.6. 20:45

PŘEHLÍDKA BRITSKÉHO FILMU

Bouřlivé výšiny
(Wuthering Heights)

r.: A. Arnold | GB | 2011 | 129
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: romantické drama
Mladý chlapec neznámého původu
je zachráněn před chudobou. V nové
rodině se brzy projeví silné pouto mezi ním a nevlastní sestrou Cathy.
Román Na větrné hůrce Emily Brontëové se dočkal nespočtu adaptací. Po klasických verzích Buñuelových, Rivettových či Wylerových se do
osudového příběhu pustila britská režisérka Andrea Arnoldová. Citlivá
pozorovatelka ve svém naturalistickém čtení předlohy odmítá konvence
většiny literárních adaptací, nesoustředí se na dialogy, ale spíše na vyprávění pomocí strohých, přesto podmanivých obrazů, v nichž se odráží
jak gotické tóny knihy, tak jemné pohnutky v chování hrdinů.

Promítáme od 13.6.

PŘEHLÍDKA BRITSKÉHO FILMU

Brankář (Trautmann,
The Keeper)

r.: M: H. Rosenmüller | SRN/GB
2018 | 120 min. | doporuč. přístup.:
12 let | žánr: životopisné drama
Dramatický životní příběh legendárního fotbalisty Manchester City
Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému
německému původu. Příběh muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu
svého života Margaret, a díky svým výjimečným schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát britským národním hrdinou.

15.6. 15:00 16.6. 15:00

Co jsme komu ZASE
udělali? (Qu‘est-ce
qu‘on a encore fait au
Bon Dieu?)

r.: P. de Chauveron | Francie | 2019
98 min. | doporuč. přístup.: 12 let
žánr: komedie
Claude a Marie Verneuilovi, naši staří dobří známí z veleúspěšné komedie, která před pěti lety kralovala kinům po celé Evropě, jsou milovníci
staré dobré Francie. A tudíž tak trochu i správní maloměšťáci.
Když se však už jednou s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů, téměř se jim podařilo překonat všechny své zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi.
Všichni čtyři manželé jejich dcer - Rachid, David, Chao a Charles se
rozhodli z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou
právě Cloude a Marie? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou
po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak zetě ve Francii za každou cenu udržet. A to nejlépe tak, že jim
dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na
ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.

12.6. 18:00

PŘEHLÍDKA BRITSKÉHO FILMU

Florencino knihkupectví
(The Bookshop)
r.: I. Colxet | SRN/GB/Špa | 2017
113 min. | doporuč. přístupnost: 12
let žánr: drama

Film oslavující lásku ke knihám je adaptací slavného románu Penelope
Fitzgeraldové z roku 1978, odehrávající se v ospalém anglickém městečku 50. let. Právě tady se Florence Greenová rozhodne otevřít knihkupectví s progresivní moderní literaturou, aby se po smrti manžela jen
neutápěla v žalu. Tiché městečko Hardborough, nedotčené sociální či
sexuální revolucí, které probíhají ve vzdálených velkoměstech, ale není
na provokativní díla současné literatury připraveno. Když Florence začne propagovat klasická díla soudobé prózy, jakými jsou například Nabokovova Lolita nebo 451 stupňů Fahrenheita Raye Bradburyho, v místních maloměšťácích probudí dlouho potlačované emoce. Navíc svými
činy rozhněvá manipulativní a pomstychtivou doyenku místní společnosti Violet Gamartovou, v níž změny prosazované hlavní hrdinkou vzbudí žárlivost pramenící z uražené ješitnosti, a rozhodne se Florence její
plán překazit…

Promítáme od 8.6.

Free Solo

r.: J. Chin & E. Chai Vasarhelyi | USA
2018 | 100 min. | doporuč. přístupnost: 12 let | žánr: dokument
Oscarem ověnčený dokumentární
thriller představuje špičkového amerického sportovce Alexe Honnolda,
který si v životě zcela jistě neklade malé cíle. Celý svět udivuje odvážnými
balancováním na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy
sám a bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El Capitan ale představuje výzvu, před kterou i chladnokrevný a zdánlivě emocí zbavený lezec
zapochybuje. Snímek je strhující studií muže, puzeného k překonávání
vlastních limitů, a prostřednictvím Alexova příběhu pátrá po hlubokých
kořenech posedlosti rizikem, skrytých úzkostech a temných propastech
z dětství. Zároveň však přináší závratnou kinematografickou ódu na nezlomnou odvahu člověka čelit překážkám a popírat limity.

Promítáme od 14.6.

Genesis

r.: P. Lesage | Kanada | 2018 | 130
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama
V soukromé chlapecké škole se
šestnáctiletý Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda.
Jeho osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem, který
ji navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře
najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění. Režisér
Philippe Lesage ve svém komplexním a mimořádně emotivním filmu
využívá netradiční strukturu, aby zachytil traumata dospívání a prvních
lásek. Nelineární vyprávění následuje tři vzájemně propojené zkušenosti protkané tragédií a kosmickými náhodami.

3.6. 20:30

PREMIÉRA

Iron Sky 2 (Iron Sky:
The Coming Race)

r.: Finsko/SRN/Bel | 2019 | 93 min.
doporuč. přístupnost: 15 let | žánr:
komedie, sci-fi
Je to 7 let, kdy operace Das Meteor-Blitzkrieg změnila naši planetu
Zemi v nukleární pustinu. Jen hrstka lidstva přežila a uchýlila se na
Měsíc, kde obsadila bývalou nacistickou základnu. Po 20 letech je ale
životnost základny u konce. Nezbývá nic jiného, než vyslat průzkumný
tým do středu planety Země, aby našel mýtický svatý grál. Ten jediný
může lidstvo zachránit!
Kultovní pokračování severské sci-fi komedie, které není nic svaté!
IRON SKY 2: THE COMING RACE! Čeká nás boj proti humanoidní ještěří
rase, Sarah Palinové, Usámu bin Ládinovi, Stalinovi a armádě dinosaurů v jejíchž čele stojí samotný Adolf Hitler!

10.6. 13:30

PRO RODINY

Mia a bílý lev
(Mia et le lion blanc)

r.: G. De Maistre | Francie/SRN/JAR
2018 | 98 min. | doporuč. příst.: bez
omez. | česká verze žánr: rodinný,
dobrodružný
Král přírody, majestátný lev jako ten
nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia
se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci
splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě
vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár dalších let se z nich stanou
nerozluční přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl
mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné
farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného
bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou možnost,
než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a lví
království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové
dobrodružství.

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

5.6. 13:30

Moje století

r.: T. Remundová | ČR | 2019 | 104
min. | dopor. přístup.: bez omezení
žánr: dokument
Poutavý snímek režisérky a herečky
Theodory Remundové, která oslovila
25 stoletých lidí a na jejich osudech
zaznamenává uplynulé století od roku 1918. Mozaika příběhů ve vzpomínkách hrdinů i “nehrdinů” od vzniku Československa do současnosti.
Pátrání po národní identitě - kdo jsme byli a kdo jsme. Doteky minulosti
skrze zázrak žijícího stoletého člověka.

vedl zpět jeho nezletilou dceru, která skončila v jednom z anonymních
domů, v nichž kvete dětská prostituce. Joe bere své osvědčené kladivo
a vydává se na další výpravu za spravedlností. Tentokrát však nezůstane
jen u záchrany bezbranné ženy. Joe mimoděk zasáhne do pedofilní sítě,
jejíž vlákna vedou vysoko... Od té chvíle se jeho existence dostává do krvavé spirály, jejíž násilnost překonává i předchozí traumatické zážitky.

Promítáme od 1.6.

Nikdy neodvracej zrak
(Werk ohne Autor)

r.: F. Henckel von Donnersmarck
SRN/Itálie | 2018 | 188 min. | doporuč. přístupnost: 15 let | žánr:
historické drama, thriller

Promítáme od 20.6.

Neviditelné
(Les Invisibles)

r.: L.-J. Petit | Francie | 2018 | 102
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: komedie
Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které
se v denním centru na předměstí francouzského města snaží pomoci
ženám ve složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu
rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a berou situaci
do vlastních rukou. Od teď udělají vše pro to, aby svým návštěvnicím
pomohly postavit se znovu na vlastní nohy, i když to bude znamenat porušení spousty pravidel. Někdy je totiž potřeba spojit síly, postavit se
problémům čelem a jít štěstí naproti! Vnímavý snímek plný humoru,
naděje a autentických hereckých výkonů ukazuje, že za každým „neviditelným“ člověkem z okraje společnosti stojí silný příběh a že s pomocí
a podporou ostatních lze překonat i ty nejtěžší překážky.

12.6. od 20:30

PŘEHLÍDKA BRITSKÉHO FILMU

Nikdys nebyl (You Were
Never Really Here)
r.: L. Ramsay | GB/Fra/USA | 2017
95 min. | doporuč. přístup.: 15 let
žánr: drama, thriller, mysteriózní

Joe (Joaquin Phoenix) je válečný veterán, který si nese celou řadu jizev.
Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství, kdy musel čelit brutálnímu otci, a také ze své kariéry agenta jednotky FBI pro boj s prostitucí.
Svůj bezvýchodný život tráví mezi domem, kde žije jeho podivínská matka, a nebezpečnými misemi, na nichž zachraňuje ženy, které se staly
oběťmi obchodu s bílým masem. Významný senátor si ho najme, aby při-

Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“, pořádané nacisty.
Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel
lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband (Sebastian
Koch) s jejich vztahem však zásadně nesouhlasí a snaží se jej jakýmikoliv
prostředky zničit. To, co nikdo z nich zatím netuší, je skutečnost, že jejich
životy jsou již dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého byl Seeband
za války zapleten. Kurtovi a Ellie se nakonec podaří odejít do západoněmeckého Düsseldorfu. Kurt pokračuje ve studiu a hledá ve svobodném
světě svůj nový, moderní výtvarný styl. Životní prožitky a traumata se Kurtovi nakonec stávají inspirací, díky níž začíná tvořit osobité obrazy, které
odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé poválečné generace.

Promítáme od 10.6.

Poslední večery na
Zemi (Di qiu zui hou de
ye wan)

r.: Gan Bi | Čína | 2018 | 138 min.
doporuč. přístupnost: 15 let | žánr:
mysteriózní drama
Hypnotický romantizující neo noir nejtalentovanějšího ze současných
čínských filmařů Gan Biho je magickou meditací o prostoru a času i tajemnou básní o ztrátě a bolesti. Film jako sen utkaný z nespolehlivé paměti a ještě nespolehlivější skutečnosti – barevně, světelně i kompozičně uhrančivý přelud, stvořený z melancholicky rozostřené přítomnosti
a minulosti, která dost možná ani nebyla. Podmanivý rytmus a truchlivá
obrazotvornost filmu o muži, který hledá svou dávno ztracenou lásku,
evokuje ponuřejší a abstraktnější verzi raných filmů Wong Kar-Waie či
vrcholných děl Andreje Tarkovského. Film, který nás zavádí do fantaskních ruin provinčního města Kaili na jihovýchodě Číny, vrcholí více než 50
minut trvajícím záběrem-zjevením natočeným bez jediného střihu ve 3D.

16.6. 17:00

Promítáme od 1.6.

Prado - sbírka plná divů
(Il Museo del Prado - La
corte delle meraviglie)

r.: V. Parisi | Itálie | 2019 | 90 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
žánr: dokument
Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Nový dokument o slavném španělském Museo del Prado má přesně tento cíl. Slavná budova v Madridu
slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh.
Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné
uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů, včetně děl od géniů jako
Goya, El Greco, Velázqueznebo Rubens, Tizian či Bosch, to vše přinese
tato návštěva slavného madridského muzea.
PRO RODINY

Promítáme od 8.6.

Psí poslání 2
(A Dog’s Journey)

r.: G. Mancuso | USA | 2019 | 108
min. | doporuč. přístupnost: bez
omezení | žánr: rodinný
Některá přátelství jsou věčná o tom se můžeme přesvědčit v pokračování celosvětově úspěšného rodinného filmu. Ve filmu Psí poslání
2, nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života, naváže pevné pouto
s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná Baileyho dobrodružná cesta několika
životy, naplněnými láskou, přátelstvím a především věrností.

Skleněný pokoj

r.: J. Ševčík | ČR/SR | 2019 | 104
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: drama
Nejočekávanějším snímkem letošního roku je bezesporu adaptace celosvětově proslulého stejnojmenného románu spisovatele Simona Mawera v režii Julia Ševčíka (Masaryk).
Jak román, tak i film, se volně inspirují příběhem a historií obdivuhodného domu na kopci nad Brnem, který zde vyrostl počátkem třicátých
let minulého století. Jména hlavních aktérů příběhu jsou změněna.
Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je (v knize a filmu) dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je
„Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého
podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný
pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy,
modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa, symbolem budoucnosti. Rodinný život, jaký si Liesel
vysnila, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru, naplněný
láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá
dlouho. Viktor je Žid, a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. Rodina
se připravuje na odchod do exilu. Další ranou je pro Liesel bolestné zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž jako válečné uprchlici
poskytli ve svém domě azyl. Liesel se silněji upíná k Haně. Zatímco ona
je ve svých citech rezervovaná, Hana je volnomyšlenkářka, která si ráda
užívá všeho, co život přináší. A přestože Liesel cítí, že za jejich přátelstvím
klíčí něco víc, brání se dát tomu průchod. V panice a zmatku, které provázejí německou invazi, Landauerovi za dramatických okolností prchají
z Československa. Vila však zůstává a její příběh pokračuje…

Promítáme od 27.6.

Slunce je také hvězda
(The Sun Is Also a Star)

FILM MĚSÍCE

Promítáme od 1.6.

r.: Ry Russo-Young | USA | 2019
93 min. | doporuč. přístupnost: 12
let | žánr: drama

Rocketman

r.: D. Flatcher | GB/USA | 2019 | 120
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: životopisné hudební drama
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal
křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější
duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na
absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout
bez alkoholu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil
sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád. Jenže
když jste duší rocker i showman, tak se ze všech potíží prostě vyzpíváte.

Filmová adaptace známého románu
spisovatelky Nicoly Yoonové. Daniel
je romantik, který věří na osud a když na rušné newyorské ulici potká
Natashu, okamžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Natashe a její rodině však
zbývá necelý den do nucené deportace ze Spojených států, a proto bojuje s pocitem, který ji k Danielovi přitahuje. Daniel je však pevně přesvědčen, že jejich setkání nebylo náhodné, a že jsou si navzájem předurčeni.
PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Promítáme od 11.6.

PŘEHLÍDKA BRITSKÉHO FILMU

22.6. 14:00 23.6. 13:45

Spitfire (Spitfire:
The Plane That Saved
the World)

r.: D. Fairhead | A. Palmer | GB
2019 | 99 min. | doporuč. přístupnost: bez omezení žánr: dokument
Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet. Spitfire vypráví impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a odvaze. Příběh
letounu, který vznikl ze soutěživosti, nabral obrysů v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil v žáru boje. A stal se
nejslavnějším stíhacím letounem na světě. Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími
veterány druhé světové války. Dokumentární film ohromí fantastickými
záběry z ptačí perspektivy natočenými špičkovým leteckým kameramanem i vzácnými, digitálně upravenými archivními záznamy z bouřlivých
čtyřicátých let, kdy byl tento letoun bezkonkurenčním králem nebes.
Film ukazuje i současné osudy tohoto výjimečného stroje a líčí, jak se
stal mezinárodní ikonou.

26.6. 20:00

T-34 (T-34)

r.: Alexej Sidorov | Rusko | 2018
139 min. | dopor. přístupnost: 12+
žánr: válečný, drama
Během jedné z největších zkoušek
lidstva svádí dva zarytí nepřátelé bitvu proti sobě navzájem.
Poručík Nikolaj Ivuškin a řidič tanku T-34 Štěpán Vasiljenok jsou vynikající tankisté. Svými odvážnými kousky se stanou postrachem německých vojáků. Osudným je pro ně střet s německým tankovým velitelem Klausem Jägerem, následkem kterého skončí na dlouhé tři roky
v německém zajetí. Po celou dobu svého pobytu v zajetí však Ivuškin
plánuje útěk. Má totiž s Jägerem nevyřízené účty. Na jaře 1944 Jäger
velí výcvikovému centru v Ohrdrufu a všichni tři hlavní protagonisté se
opět střetnou.
Film je válečným dramatem o hrdinství, ale i o lásce. Natáčel se také
v České republice, například v Dobřanech u Plzně, v Terezíně nebo
u hradu Loket.

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

PRO RODINY

Tajný život mazlíčků
(The Secreat Life of Pets 2)

r.: C. Renaud | USA | 2019 | 86 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
žánr: animový, rodinný
Teriér Max se horko těžko vyrovnal
se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo
naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku hlídat
a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě
znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými
venkovany (nejhorší jsou krocani). Ani Maxovi kamarádi z prvního dílu
nezažívají zrovna dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane na hlídání
Maxovu nejoblíbenější hračku, která jí spadne do bytu plného vzteklých
koček, a ona se pro ni musí v přestrojení právě za kočku vydat. Panička
bílého králíka Snížka se zase zhlédla v superhrdinech, a tak ho obléká do
směšných oblečků. To by Snížkovi až tak nevadilo, kdyby za ním kvůli jeho
superhrdinské pověsti nepřišla fenka Daisy a nepožádala ho o pomoc
s misí, na kterou králík nemůže stačit. Jestli mají obstát, musí se Max,
Brigitte a Snížek postavit svým vlastním strachům a obavám. V první řadě
ale zažijí kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy v příběhu, po němž se už
nikdy na své chlupaté parťáky nebudete dívat stejnýma očima.

Promítáme od 20.6.

Teroristka

r.: R. Bajgar | ČR | 2019 | 95 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | žánr:
komedie
Iva Janžurová v titulní roli černé komedie režiséra Radka Bajgara (Teorie tygra) o učitelce na penzi, která
se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou a potrestat zlo, zosobněné místním mafiánským podnikatelem (Martin Hofmann). V dalších
rolích Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Eva Holubová.
O volbě tématu režisér a scenárista filmu Radek Bajgar říká: „Jak se tak
poslední roky posouvají hranice arogance a hrubosti, grázlové na všech
úrovních cítí, že můžou fakt úplně všechno, protože veřejnost to zas nějak
zkousne. Normální lidi se přece nebrání. Hrozí však, že jednou to přeženou a někdo se začne chovat jak ta naše učitelka. Ve filmu to může být
vtipné, v realitě zcela jistě nebude.” A k obsazení Ivy Janžurové do hlavní
role dodává: „Scénář jsem psal jednoznačně pro Ivu Janžurovou, bez ní
bych do toho asi nešel. To, co ta postava zažije, je zároveň tragické a přitom to vypadá srandovně. Divák musí jít s ní, všechno jí to věřit, rozumět jí
i v situaci, kdy dělá extrémní věci. Komedie by měla být o pravdě a bolesti.
A v téhle křehké poloze je prostě Iva Janžurová nedostižná.”

12.6. 13:30

Promítáme od 27.6.

Trhlina

Yesterday

r.: P. Bebjak | Sloven. | 2019 | 111
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
české tit. | žánr: mysteriózní thriller
Hlavní postavou jednoho z nejúspěšnějších slovenských filmů poslední
doby je Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, který se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, vyklízející budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera
Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel
v pohoří Tribeč. Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl dezorientovaný, na celém těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat,
co se mu stalo a kde poslední týdny strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již nikdy se nezotavil. Když se Igor pustí do pátrání po podrobnostech
Fischerova příběhu, zjistí, že tento případ vůbec nebyl ojedinělý…

r.: D. Boyle | GB | 2019 | 112 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | žánr:
komedie, hudební, romantický
Představte si, že jste neúspěšný muzikant a potká vás tak neuvěřitelné
štěstí, že se ocitnete ve světě, kde
nikdo nezná The Beatles a vůbec žádnou jejich skladbu!! Dokonce ani
YESTERDAY!!! Že se to může stát jen ve filmu? Ano, v hudební komedii
autora Lásky nebeské Richarda Curtise a režiséra Dannyho Boylea.

13.6. 16:00

Zabití posvátného jelena
(The Killing of a Sacred Deer)

r.: Y. Lanthimos | Irsko/GB | 2017
121 min. | doporuč. přístupnost: 15
let | žánr: mysteriózní drama

Promítáme od 6.6.

Tři blízcí neznámí
(Three Identical Strangers)

r.: T. Wardle | USA/GB | 2018 | 96
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: dokument
Bobby, Eddy a David přišli na svět
v New Yorku na začátku 60. let jako
jednovaječná trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni
různými rodinami. Nikdo z nich neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou šťastných náhod setkali
a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací Ameriky. Kdo a proč je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté odloučení jejich životy? Znepokojivé svědectví o experimentování s lidskými osudy je hlavním tématem snímku,
který se stal diváckou senzací a porota festivalu v Sundance ho ocenila
Zvláštní cenou.

8.6. 18:30 9.6. 18:30

Věrní nevěrní
(L‘Homme fidèle)

r.: L. Garrel, Francie | 2018 | 75
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: romantické drama, komedie
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho
opustí celoživotní láska Marianne,
která mu oznámí, že čeká dítě s jiným mužem. O deset let později se
k němu vrací, ale přináší s sebou také šokující tajemství. Drama o lásce,
smutku, žárlivosti a nevěře je druhým celovečerním filmem známého
francouzského herce Louise Garrela, který se kromě režie podílel i na
scénáři. Ten napsal spolu s renomovaným Jean-Claudem Carrierem.

Špičkový kardiochirurg Steven (Colin
Farrell) žije spořádaný život se svou
milovanou ženou (Nicole Kidman) a dvěma dětmi. Zdá se, že poklidný
život nemůže nic narušit, až do chvíle, kdy rodině vstoupí do cesty šestnáctiletý chlapec Martin. Steven je okouzlen chlapcovou inteligencí, čím
dál častěji se s ním vídá a postupně jej zatahuje do své rodiny. Aniž by
to věděl, přivolává na sebe tragédii antických rozměrů. I když se Martin
zdá být obyčejný teenager, ve skutečnosti v něm dříme schopnost, pro
kterou neexistuje racionální vysvětlení.

Promítáme od 2.6.

Zelená kniha
(Green Book)

r.: P. Farrelly | USA | 2018 | 130
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: drama, komedie, road movie
Hlavním hrdinou této originální komedie, která byla letos oceněna
třemi Zlatými Glóby a je aktuálně nominovaná na pět Oscarů, je bývalý
vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga, který má mezi
newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každý malér.
Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60.
let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše
miluje svoji ženu a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali
nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrze předsudky a humorné přešlapy…

1.6. 16:15

Zrodila se hvězda
(A Star is Born)

r.: B. Cooper | USA | 2018 | 136
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: romantické hudební drama
Bradley Cooper a Lady Gaga v hlavních rolích dechberoucího romantického hudebního dramatu. Pro čtyřnásobného držitele oscarové
nominace Bradleyho Coopera je tento film navíc jeho režijním debutem. Cooper ve filmu představuje zpěváckou country hvězdu Jacksona
Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba
vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování
v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový
start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup
z velkých pódiích a o to více se potýká se svými vnitřními démony.

Promítáme od 1.6.

22937 KB Muj Ucet Gold inz Lucerna 100x70 V05.indd 1

17.05.

TOM ÁŠE JUŘÍKA

Ženy v běhu

r.: M. Horský | ČR | 2019 | 93 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
žánr: komedie
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Věra (Zlata Adamovská) prožila
s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (V. Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery mají
však úplně jiné starosti a do běhání se příliš nehrnou. Nejstarší Marcela
(T. Kostková) čelí dennodenním průšvihům svých tří synů a jejich otec
Karel (O. Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku.
Prostřední Bára (V. Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka (J. Boková) sice chlapa má,
Inzerce_Lucerna_CHEF MENU FIT_100x70mm_5-2019.indd
ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Je zřejmé, že dcery
mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla
přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu.
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v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA
25. června 2019 od 18.45 hodin

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

S PETROU LAMLOVOU

www.ladiesmovienight.cz

10.6.

PARTNER:

1.6., 2.6.

RODINNE´
VI´ KENDY

V KINE LUCERNA
22.6., 23.6.

magazín

8.6., 9.6.,
15.6., 16.6.

HOSTÉ: TIMO VUORENSOLA REŽISÉR, TERO KAUKOMAA PRODUCENT

KINO LUCERNA | 3.6.2019 20:30

PREMIÉRA FILMU ZA ÚČASTI TVŮRCŮ

STARS NIGHT

FUTURE GATE SCIFI FILM FESTIVAL

Kino Lucerna
středa
12. 6.

BEATS
r. Brian Welsh

BRANKÁR
r. Marcus H. Rosenmüller

SPITFIRE
r. David Fairhead, Ant Palmer

FLORENCINO
KNIHKUPECTVÍ
r. Isabel Coixet
...a další filmy

10. — 16.6.2019

PRAHA
KINO LUCERNA / KINO EDISON
www.filmeurope.cz

|

filmeuropecz

PŘÍBĚH INSPIROVANÝ
OSUDEM VILY TUGENDHAT

VYPRÁVÍ MILENA STEINMASSLOVÁ

LITERÁRNÍ PŘEDLOHA FILMU
JAKO Y AUDIOKNIHA
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TIPY NA ČERVENEC 2019:
Ibiza

r.: A. Lemort, Francie, 2019
Christian Clavier (Co jsme komu udělali, Dejte
mi pokoj) v hlavní roli francouzské letní komedie
o tom, co všechno jste schopni podniknout, abyste
si na svou stranu naklonili děti své nové partnerky.
Třeba i vyměnit vysněnou dovolenou na idylickém
francouzském venkově za divokou jízdu na španělské Ibize…

Pavarotti

r.: R. Howard, GB/USA, 2019
Biografický pohled režiséra Rona Howarda (Šifra
mistra Leonarda, Andělé a démoni) na život a dílo
světoznámého operního tenora Luciana Pavarottiho, přezdívaného „král vysokého C“ (*1935 +2007).

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

NE 2.6. 16:30
PO 3.6.
ST 5.6.
PÁ 7.6.
PO 10.6.
ST 12.6.
PÁ 14.6.
NE 16.6.
PO 17.6.
ST 19.6.
PÁ 21.6.
PO 24.6.
ST 26.6.
PÁ 28.6.

13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:30
17:00
13:30
16:30
13:30
13:30
13:30
13:30

Světové malířství na plátnech:
Van Gogh & Japonsko - seniorská sleva 50,- Kč
Skleněný pokoj, ČR/SR
Senior Art: Moje století, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Mia a bílý lev, Fra/SRN/JAR - česká verze
Senior Art: Trhlina, SR
Bolest a sláva, Španělsko
Prado - sbírka plná divů, Itálie - seniorská sleva 50,- Kč
Rocketman, GB/USA
Senior Art: Poslední večery na Zemi, Čína
Rocketman, GB/USA
Tři blízcí neznámí, GB
Senior Art: Genesis, Kanada
Neviditelné, Francie

KINO LUCERNA
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz,
www.kinolucerna.cz
www.facebook.com/kinolucerna
Pokladna arezervace: tel.: 736 431 503, 224 216 972-3
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)

