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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 PO
13:30 Ženy v běhu, ČR 129,-
13:45 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-

16:00 • Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore fait 
au Bon Dieu?), Francie 139,-

16:15 Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
18:15 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
20:00 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-
20:45 Zelená kniha (Green Book), USA 145,-

2. ÚT
16:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 139,-
16:30 Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
18:15 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXX - Startup Special

20:00 • Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
3. ST

13:30 • Senior Art: Šťastný Lazzaro (Lazzaro felice),
Itálie/Švýc./Fra/SRN 129,-

16:30 • Zelená kniha (Green Book), USA 139,-
16:45 Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-

4. ČT
16:00 • Zelená kniha (Green Book), USA 139,-
16:30 Teroristka, ČR 139,-
18:30 • Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
19:00 Dny evropského filmu: Edmond - SlavnoStní zahájení

20:45 • DEF: Komu se dobře daří (Dene wos guet geit)
5. PÁ

13:30 Skleněný pokoj, ČR/SR 129,-
13:45 • Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 139,-
16:00 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
16:30 Teroristka, ČR 139,-

18:00 • ...and the Oscar goes to: Zrodila se hvězda (A Star is Born), 
USA 145,-

18:30 DEF: 1968, Řecko
20:30 ...and the Oscar goes to: Roma, Mex/USA 145,-
20:45 • DEF: ZG80, Chorvatsko

6. SO

13:00 •
...and the Oscar goes to: Spider-Man: Paralelní světy, USA 
- čeSká verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. 
+ 2 děti)

13:45 Teroristka, ČR 145,-

15:30 • ...and the Oscar goes to: Zrodila se hvězda (A Star is Born), 
USA 145,-

15:45 ...and the Oscar goes to: Bohemian Rhapsody, GB/USA 145,- 
18:15 • ...and the Oscar goes to: Favoritka (The Favourite), Irl/GB 145,-
18:30 DEF: Bille, Lotyšsko

20:30 DEF: Řezník, kurva a jednooký muž
(A hentes, a kurva és a félszemű)

20:45 • DEF: Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Fra/Isl/Ukr

7. NE
12:30 Čertí brko, ČR/SR 135,-
13:00 • Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
14:30 Teroristka, ČR 145,-
15:30 • ...and the Oscar goes to: Favoritka (The Favourite), Irl/GB 145,-
16:45 Bolšoj Balet - D.D. Šostakovič: Zlatý věk 350,-
18:00 • ...and the Oscar goes to: Zrodila se hvězda, USA 145,-
19:30 ...and the Oscar goes to: Roma, Mex/USA 145,-
20:45 • DEF: Darling, Dánsko

8. PO

13:30 DEF: Srdce Hadiah Trompové (Het Hart van Hadiah Tromp), 
Nizozemsko

14:00 • Teroristka, ČR 139,-

16:00 • Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore fait 
au Bon Dieu?), Francie 139,-

16:30 Ženy v běhu, ČR 139,-
18:15 • Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 145,-
18:30 DEF: Black 47, Irl/Lux
20:30 ...and the Oscar goes to: Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
20:45 • DEF: Genesis, Maďarsko

9. ÚT
13:30 Bohemian Rhapsody, GB/USA 129,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-

16:15 • Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore fait 
au Bon Dieu?), Francie 139,-

18:00 Teroristka, ČR 145,-
18:30 • Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:45 • DEF: Whitney, GB/USA

10. ST
13:30 • Senior Art: Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie 129,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-

16:15 • Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore fait 
au Bon Dieu?), Francie 139,-

18:15 • Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 145,-
18:30 DEF: Sněží!, ČR
20:30 Teroristka, ČR (engl. Subt.) 145,-
20:45 • DEF: Éter, Maď/Pol/Ukr

11. ČT
16:15 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
16:30 Teroristka, ČR 139,-
18:30 Festival bulhar. filmu: Directions (Posoki) - Slavn. zahájení

18:45 • Ženy v běhu, ČR 145,-
20:45 • DEF: Ženou z boží vůle (Die göttliche Ordnung), Švýcarsko
21:00 Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 145,-

12. PÁ
13:30 Léto s gentlemanem, ČR 129,-
14:00 • Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 139,-
16:00 • Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 139,-
16:30 Ženy v běhu, ČR 139,-
18:15 • Teroristka, ČR 145,-
18:30 Festival bulharského filmu: 8‘19
20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-

20:45 Festival bulharského filmu: Knockout (Knockout, ili vsičko 
koeto tia napisa)



13. SO
13:30 Teroristka, ČR 145,-

13:45 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,- (435,- 
rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
18:15 • Teroristka, ČR 145,-

18:30 Festival bulharského filmu: Smartphone a cesta časem 
(Smartphonat beglec)

20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-
20:45 Festival bulharského filmu: Nepřátelé (Vragove)

14. NE

14:00 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,- (435,- 
rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:30 Ženy v běhu, ČR 145,-
15:45 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
16:30 Světové malířství na plátnech kin: Rembrandt 250,-

18:30 • Festival bulharského filmu: Zatímco Aja spala
(Dokato Aja speše)

18:45 Teroristka, ČR 145,-
20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-

15. PO

13:30 Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore fait 
au Bon Dieu?), Francie, česká verze 129,-

14:00 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
16:15 • Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 139,-
16:30 Ženy v běhu, ČR 139,-
18:15 • Kafarnaum (Cafarnaúm), Libanon/Francie 145,-
18:30 Zlatý podraz, ČR 135,-
20:30 Teroristka, ČR (engl. Subt.) 145,-
20:45 • Řbitov zviřátek (Pet Sematary), USA 145,-

16. ÚT
16:15 • Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 139,-
16:30 Ženy v běhu, ČR 139,-
18:15 • Kafarnaum (Cafarnaúm), Libanon/Francie 145,-
18:30 Krkonoše, ČR 130,-
20:30 Teroristka, ČR (engl. Subt.) 145,-
20:45 • Řbitov zviřátek (Pet Sematary), USA 145,-

17. ST
13:30 • Senior Art: Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 129,-
16:15 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
18:30 • Teroristka, ČR 145,-
20:30 • Řbitov zviřátek (Pet Sematary), USA 145,-

18. ČT
16:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
16:15 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
18:00 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:15 Teroristka, ČR 145,-
20:30 Cestovatelské kino
20:45 • Řbitov zviřátek (Pet Sematary), USA 145,-

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

19. PÁ
13:30 Teroristka, ČR 129,-

13:45 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,- (435,- 
rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:30 • Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 145,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-

20. SO
13:15 Bohemian Rhapsody, GB/USA 145,-

13:45 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,- (435,- 
rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-

21. NE
13:15 Bohemian Rhapsody, GB/USA 145,-

13:45 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,-
(435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:30 • Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 145,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-

22. PO
13:30 Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 129,-

13:45 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,- (435,- 
rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-

23. ÚT
16:00 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
16:15 Ženy v běhu, ČR 139,-
18:15 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-
18:45 *Ladies Movie Night* Teroristka, ČR 159,-
20:15 • Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 145,-

24. ST
13:30 • Senior Art: Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie 129,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-
16:15 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
18:15 SmartTalk
18:30 • Arctic: Ledové peklo, Island 145,-
20:30 Teroristka, ČR (engl. Subt.) 145,-
20:45 • Zraněná srdce (The Aftermath), GB/USA/SRN 145,-



25. ČT
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-
17:30 • Cesta vede do Tibetu, ČSR 130,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
19:00 • Cesta vede do Tibetu, ČSR 130,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:30 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-

26. PÁ
13:30 Teroristka, ČR 129,-
14:30 • Arctic: Ledové peklo, Island 139,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-
17:00 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 139,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
19:00 • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-

27. SO

13:00 • Mrňouskové 2: Daleko od domova, Francie - čeSká verze 145,- 
děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

13:15 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
15:00 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:00 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
19:00 • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-

28. NE

13:00 • Mrňouskové 2: Daleko od domova, Francie - čeSká verze 145,- 
děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:00 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:00 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR
18:00 Teroristka, ČR 145,-
19:00 • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-

29. PO
13:30 Ženy v běhu, ČR 129,-
14:15 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 139,-
16:30 Ženy v běhu, ČR 139,-
17:00 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 139,-
18:30 Teroristka, ČR 145,-
19:00 • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,-
20:30 Urban exploration

30. ÚT
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-
17:00 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 139,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
19:00 • Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itálie 145,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Promítáme od 1.4.

Arctic: Ledové peklo 
r.: J. Penna  |  Island  |  2018  |  97 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: BOHEMIA M.P.

Muž (Mads Mikkelsen) havaruje s le-
tadlem uprostřed nedozírné ledové 
pustiny. Každý den dodržuje rutinní 

úkony a doufá, že se dočká záchrany. Jednoho dne se objeví vrtulník, 
silná sněžná bouře však zapříčiní pilotovu smrt a muž pochopí, že má 
jen dvě možnosti: zůstat v havarovaném vraku a připravovat se na jistou 
smrt, nebo se vydat na stovky dlouhou pouť s nejistým koncem…

Promítáme od 6.4.

Bohemian Rhapsody
r.: B. Singer & D. Fletcher  |  GB/USA  
2018  |  134 min.  |  doporuč. příst.: 
12 let  |  do kin uvádí: CINEMART

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 ne-
konvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a  ikonic-
kých 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 největ-
ších show v historii rocku. Jejich hudba byla (a stále je) ohromnou in-
spirací pro celý svět.

25.4.   17:30, 19:00

Cesta vede do Tibetu
r.: V. Sís, ČSR/Čína  |  1954  |  60 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: DECH HOR

Unikátní, mezinárodními cenami 
ověnčený dokument z  roku 1954 
zachycuje architektonické památ-

ky, život Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem 
Gjamcchem i pančhenlámou Čhökji Gjalcchänem. Vypráví o nelidských 
podmínkách při stavbě gigantického díla, silniční magistrály, z Tibetu 
přes nejvyšší hory světa.



Promítáme od 1.4.

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 
do kin uvádí: CINEMART

Claude a Marie Verneuilovi, naši staří dobří známí z veleúspěšné kome-
die, 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 dce-
ry provdaly za muže rozličných původů, téměř se jim podařilo překo-
nat 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 dů-
vodů, 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. 

7.4.   12:30

Čertí brko
r.: M. Najbrt  |  ČR/SR  |  2018  |  99 
min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  do kin uvádí: FALCON

Nová filmová pohádka s  Janem Ci-
nou a Ondřejem Vetchým v hlavních 
rolích. 

Příběh nás zavede do malého městečka, kde místní, kteří tu žijí běž-
ným životem řemeslníků a sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich 
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou po-
bočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. 
Jednoho dne však přestane fungovat a Lucifer se rozhodne pověřit do-
ručením nového čertího brka trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to 
ten nejlepší úkol, který může mladému čertovi pomoci otrkal se trochu 
ve světě. Bonifác se vydává do městečka a hned jeho první zkušeností je, 
že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, 
kdy městečko ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se 
nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby 
v sobě našel ty nejlepší vlastnosti, vše uvedl do pořádku a v neposlední 
řadě třeba i získal srdce krásné Markétky…

6.4.   18:15   7.4.   15:30

Favoritka
(The Favourite)
r.: Y. Lanthimos  |  Irsko/GB  |  2018 
120 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: CINEMART

Olivia Colman, Rachel Weisz a Emma 
Stone v  hlavních rolích velkolepé-

ho historického dramatu z  počátku 18. století. V  té době Anglie válčí 
s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a náladová. Někdy až pří-
šerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její společnice a  přítelkyně 
lady Sarah. Co se však stane, když se královnina přízeň obrátí směrem 
k  nové služebné Abigail, nad níž dosud držela lady Sarah ochrannou 
ruku? 

10.4.   13:30   24.4.   13:30

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

Maria Callas – více než čtyřicet let 
po své smrti vypráví tato nejslavnější 

operní pěvkyně všech dob svůj příběh – a to vlastními slovy. Tento barvi-
tý film je složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných 
fotografií, osobní korespondence, nahrávek a vzácných zákulisních scé-
n…O slavné divě se dozvíme téměř vše.

15. – 16.4.   18:15

Kafarnaum
(Cafarnaúm)
r.: N. Labaki  |  Libanon/Francie/USA 
2018  |  120 min.  |  doporučená pří-
stupnost: 15 let  |  do kin uvádí: FILM 
EUROPE

Příběh dvanáctiletého chlapce, který 
zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí o životě 
nejchudších ve slumech současného Libanonu. Snímek, který na festi-
valu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je díky své směsi reali-
smu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému Milionáři z chatrče. 
Libanonská režisérka a scenáristka Nadine Labaki podává vyhrocené 
a  lehce pikareskní svědectví o  extrémních podmínkách života ve své 
zemi pohledem malého dítěte, a přitom se neuchyluje k emocionálnímu 
vydírání – zdánlivě neochvějně ponurou trajektorii příběhu navíc účelně 
obohacuje o záblesky radosti a humoru.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



16.4.   18:30

Krkonoše
r.: V. Kuna  |  ČR  |  2016  |  90 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení   
do kin uvádí: DECH HOR

Dokumentární film Viktora Kuny 
a  Martina Krále, zachycující Krko-
noše, nejvyšší české hory, jejich 

geologický a geomorfologický vývoj, flóru, faunu, historické a kulturní 
souvislosti činnosti člověka v Krkonoších. Film diváka mimo jiné zavádí 
do nejkrásnějších míst Krkonoš, jako je např. Obří a Labský důl, Sněžné 
jámy, Sněžka, Malý a Velký rybník nebo Labský, Pančavský a Mumlavský 
vodopád, či pramen Labe.

12.4.   13:30

Léto s gentlemanem
r.: J. Adamec  |  ČR  |  2019  |  98 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: BIOSCOP

Nový český film podle scénáře Ja-
romíra Hanzlíka s hvězdným herec-
kým obsazením (J. Hanzlík, A. Anta-

lová, I. Bareš, I. Chýlková, L. Vondráčková a mnozí další).
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek 
kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manžel-
ství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už 
dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu 
modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky nevidi-
telná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setká-
váním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných 
středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. 
Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur, elegantní šarmantní gentleman, 
který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. 
Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má vel-
ké plány. Mezi Arturem a  Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity 
již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna 
s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým výle-
tům a dobrodružstvím…

27. – 28.4.   13:00

Mrňouskové 2: Daleko 
od domova (Minuscule: Les 
Mandibules du Bout du Monde)
 r.: H. Giraud & T. Szabo  |  Francie  
2018  |  90 min.  |  doporuč. příst.: 
bez omezení  |  česká verze  |  do kin 
uvádí: BIOSCOP

Po šesti letech, kdy bylo v kinech uvedeno půvabné animované dobro-
družství o malých hrdinech, žijících v trávě, přichází pokračování.
Tentokrát se příběh točí okolo malé berušky a  jejich rodičů, kteří se 
vydávají na dobrodružnou cestu. Stojí totiž před svízelným úkolem – je-
jich miminko uvízlo v kartonové krabici, která byla odeslána daleko do 
Karibiku a oni budou muset vynaložit veliké úsilí, aby je zachránili…

26. – 28.4.   19:00

Nikdy neodvracej zrak 
(Werk ohne Autor)
r.: F. Henckel von Donnersmarck 
188 min.  |  SRN/Itálie  |  2018  |  do-
poruč. příst.: 15 let  |  do kin uvádí: 
CINEMART

Kurt se poprvé s  moderním umě-
ním seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“, pořádané nacisty. 
Po válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve výcho-
doněmeckých 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 západoně-
meckého Düsseldorfu. Kurt pokračuje ve studiu a hledá ve svobodném 
světě svůj nový, moderní výtvarný styl. Životní prožitky a traumata se Kur-
tovi nakonec stávají inspirací, díky níž začíná tvořit osobité obrazy, které 
odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé poválečné generace.

Promítáme od 25.4.

Ostrým nožem
(Ostrým nožom)
r.: T. Kuhn  |  SR  |  2019  |  89 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM

Příběh otce, kterému zavraždili syna, 
smutek otce, který musí pochovat 

své dítě, emotivní drama otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám. 
Po útoku neonacistů na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubo-
daný kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společnost se bouří 
proti holohlavým náckům, ale to všechno je jenom na chvíli. Zděšená 
rodina brzy sleduje, jak jsou vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně pro-
puštění na svobodu, nikoho už to nezajímá a jednání policie připomíná 
chování zkorumpované instituce. Zůstává jen zlomená rodina bez jaké-
koliv šance na spravedlnost a viníci, kteří se jí smějí do očí. Zoufalý otec 
(Roman Luknár) s touhou po spravedlnosti se pouští do boje se všemi. 
S  policií bez zájmu, s  podplaceným soudnictvím, s  mafií, která kdesi 
v pozadí tahá za nitky. Dokáže tváří v tvář zavedenému prohnilému systé-
mu uspět? Dokáže zároveň překonat vlastní výčitky a odpustit sám sobě?



5.4.   20:30

Roma
r.: A. Cuarón  |  Mexiko/USA  |  2018 
135 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: NETFLIX

Autobiografický film oscarového re-
žiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna 
se odehrává ve čtvrti Roma v  hlav-

ním městě Mexika. Ta vznikla počátkem 20. století a obývala ji přede-
vším movitější vrstva, takže se seznamujeme s rodinným prostředím, 
kde zásadní roli hrají například služebné či majetkové vztahy. Sledu-
jeme detailně rodinný život v  roce 1971, kdy Cuarónovi bylo deset let 
a v Mexiku došlo k masakru Corpus Christi.
Snímek zdobí celá řada filmových ocenění napříč celým světem, včetně 
tří sošek Oscara (Nejlepší režie, kamera a nejlepší neanglicky mluvený 
film).

Promítáme od 15.4.

Řbitov zviřátek
(Pet Sematery)
r.: K. Kolsch & D. Widmyer  |  USA, 
2019  |  … min.  |  doporuč. přístup-
nost: 15 let  |  do kin uvádí: CINE-
MART

Nová filmová adaptace jedné z nej-
lepších knih krále světového hororu Stephena Kinga.
Doktor Louis Creed se s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z vel-
koměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V  něm se ukrývá 
hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají 
svá zvířata, ať už uhynula přirozeně, nebo se stala obětí rušné silnice 
protínající městečko. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmatic-
ky jako k definitivnímu konci, jeho žena Rachel má po hrůzostrašných 
zážitcích z dětství s  tématem smrti obrovské problémy, a hlavně chce 
před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused, Jud Crandall, 
najde ležet u cesty mrtvého Churche, kocoura jejich dcery Ellie, rodiče 
najednou nevědí, co dceři říct. Je to právě Jud, kdo Louisovi prozradí, že 
když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou jí muset 
říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější.

Promítáme od 1.4.

Skleněný pokoj
r.: J. Ševčík  |  ČR/SR  |  2019  |  104 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: BIOSCOP

Nejočekávanějším snímkem letoš-
ního roku je bezesporu adaptace ce-
losvětově proslulého stejnojmenné-

ho románu spisovatele Simona Mawera v režii Julia Ševčíka (Masaryk). 
Jak román, tak i film, se volně inspirují příběhem a historií obdivuhod-
ného 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 kni-
ze 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. Skle-
něný 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 prosto-
ru, naplněný láskou a umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Ha-
nou, 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 vol-
nomyšlenkářka, která si ráda užívá všeho, co život přináší. A přestože 
Liesel cítí, že za jejich přátelstvím klíčí něco víc, brání se dát tomu prů-
chod. V panice a zmatku, které provázejí německou invazi, Landauerovi 
za dramatických okolností prchají z Československa. Vila však zůstává 
a její příběh pokračuje…

6.4.   13:00

Spider-Man:
Paralelní světy
(Into the Spider-Verse)
r.: Persichetti  |  Ramsey  |  Rothman  
USA  |  2018  |  117 min.  |  doporuč. 
přístupnost: bez omezení  |  do kin 
uvádí: FALCON

Snímek, oceněný Oscarem za nejlepší animovaný snímek roku, před-
stavuje oblíbeného komiksového hrdinu v  přelomovém a  unikátním 
stylu.
Poté, co teenagera Milese Moralese kousne radioaktivní pavouk, musí 
se naučit být Spider-Manem. Pomůže mu v tom Peter Parker a další 
pavoučí hrdinové, které ďábelský Kingspin přenesl z jiných dimenzí...Foreing films are in original version with Czech subtitles 

(exceptions are marked in the film synopsis)



14.4.   16:30

Rembrandt z Národní 
galerie v Londýně 
a Rijksmusea 
v Amsterdamu
 r.: K. Mansoor  |  GB  |  2019  |  90 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení 
do kin uvádí: PŘENOSY DO KIN

Každá Rembrandtova výstava je netrpělivě očekávána, ale ta, kterou 
hostila londýnská Národní galerie a  Amsterdamské Rijksmuseum 
u příležitosti 350. výročí umělcovy smrti, byla opravdu výjimečnou udá-
lostí. Díky exkluzivnímu přístupu do obou galerií bylo možné dokumen-
tovat tuto památnou expozici a prokládat tak životní příběh Rembrandta 
s pohledy do zákulisí v těchto světově proslulých institucích. Klíčová díla 
výstavy jsou představena prostřednictvím příspěvků významných hostů 
z řad kurátorů a předních historiků umění.

3.4.   13:30

Šťastný Lazzaro
(Lazzaro felice)
r.: A. Rohrwacher  |  Italie/Švýc./Fra  
2018  |  125 min.  |  doporuč. příst.: 
12 let  |  do kin uvádí: AEROFILMS

Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný 
a upřímný, až se některým lidem zdá 

hloupý. Žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už 
před desítkami let ztratili kontakt se zbytkem světa a  bez nároku na 
mzdu, vzdělání nebo slušné životní podmínky tvrdě pracují pro svou vy-
chytralou paní. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem šťastně. 
Když skupinu zotročených venkovanů shodou náhod objeví policie, rol-
níci zjišťují, v jaké lži léta žili a s vidinou splněných snů se vydávají do 
města. Zatímco ostatní prožívají tvrdý střet s  novou realitou, Lazzaro 
zůstává i uprostřed moderního světa až dojemně bezelstný a přirozený 
a působí jako střípek ztracené minulosti. Magický film skládá působivou 
poctu klasické kinematografii, z  festivalu v Cannes si odvezl Cenu za 
nejlepší scénář.

Promítáme od 4.4.

Teroristka
r.: R. Bajgar  |  ČR  |  2019  |  95 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: CINEMART

Iva Janžurová v titulní roli černé komedie režiséra Radka Bajgara (Te-
orie tygra) o učitelce na penzi, která se rozhodne vzít spravedlnost do 
svých rukou a potrestat zlo, zosobněné místním mafiánským podnika-
telem (Martin Hofmann). V dalších rolích Tatiana Vilhelmová, Pavel Liš-
ka 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. Kome-
die by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle křehké poloze je prostě Iva 
Janžurová nedostižná.”

Promítáme od 13.4.

Velké dobrodružství 
čtyřlístku
r.: M. Žabka  |  ČR  |  2019  |  72 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení   
do kin uvádí: FALCON

Na okraji městečka Třeskoprsky by-
dlí v malém domku nám dobře zná-

má čtveřice kamarádů. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového 
ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý 
z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou za-
žijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem na-
pínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu 
do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh 
bude nejkrásnější?

Promítáme od 12.4.

Věrní nevěrní 
(L‘Homme fidèle)
r.: L. Garrel  |  Francie  |  2018  |  75 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE

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. 

S V Ě TO V É  M A L Í Ř S T V Í



Promítáme do 1.4.

Westwood: Punk, Icon, 
Activist
r.: L. Tucker  |  GB  |  2018  |  78 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: ARTCAM

Od doby, kdy společně se svým býva-
lým partnerem a manažerem skupi-

ny Sex Pistols Malcolmem McLarenem stála u zrodu punkového hnu-
tí, redefinuje Vivienne Westwoodová už 40 let britskou módu a stojí za 
celou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film mísí archivní 
záběry, překrásně rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory 
s  fascinující sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás 
tak jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na 
přehlídková mola v Paříži a Miláně. Tato důvěrná a pronikavá pocta jed-
né z největších ikon naší doby sleduje Westwoodovou a boj o záchranu 
integrity její značky, jejích zásad a jejího odkazu v byznysu poháněném 
konzumem, ziskem a globální expanzí.

Promítáme od 1.4.

Zelená kniha (Green Book)
r.: P. Farrelly  |  USA  |  2018  |  130 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: AEROFILMS

Hlavním hrdinou této originální ko-
medie, 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 chláp-
ka, který dokáže vyřešit každý malér. 
Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako ři-
diče 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: kulti-
vovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali 
nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrze předsud-
ky a humorné přešlapy…

15.4.   18:30

Zlatý podraz
r.: R. Špaček  |  ČR  |  2018  |  106 min.   
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: FALCON

Snímek režiséra Radima Špačka 
(Pouta) se může aktuálně pochlubit 
devíti nominacemi na cenu Český 

lev. Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky začíná 
v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří osudová láska mladého právníka 

a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí na pová-
lečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem 
pronásledovaná dívka, která prchla z  vlasti před Stalinem i Hitlerem. 
Jejich příběh, který kromě politiky ovlivní i dva protikladní jedinci tre-
nér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí 
v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila železná opona.

Promítáme od 5.4.
Zraněná srdce
(The Aftermath)
r.: J. Kent  |  GB/USA/SRN  |  2019 
109 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let do kin uvádí: CINEMART

Epické srdceryvné drama, natočené 
v loňském roce převážně v Čechách 

(poznáme třeba impozantní prostory kavárny Evropa na Václavském ná-
městí), vypráví o vině, nevině a odpuštění.
Poválečné Německo v roce 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) při-
jíždí do ruin rozbombardovaného Hamburku, aby se setkala se svým 
manželem Lewisem, britským plukovníkem, který je pověřen obnovou 
zničeného města. Ve chvíli, kdy se vydají do svého nového domova, Ra-
chael je nepříjemně překvapena nečekaným rozhodnutím svého muže 
– dům budou sdílet s  jeho předchozím německým vlastníkem Stefa-
nem Lubertem (Alexander Skarsgård) a jeho dospívající dcerou Fredou. 
Rachael ztratila během války syna při německých náletech na Londýn, 
a tak vnímá soužití s nedávným nepřítelem jako nemyslitelné. Mezi ní 
a Stefanem vzniká silné napětí. Když zjistí, že i on utrpěl během války 
velkou osobní ztrátu, začíná se její postoj měnit. A povinnostmi zane-
prázdněný Lewis až příliš pozdě zjistí, že její původní odmítání a zármu-
tek vystřídaly vášeň a zrada.

Promítáme od 5.4.

Zrodila se hvězda 
(A Star is Born)
r.: B. Cooper  |  USA  |  2018  |  136 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
do kin uvádí: VERTICAL ENT.

Bradley Cooper a Lady Gaga v hlav-
ních rolích dechberoucího romantického hudebního dramatu. Pro čtyř-
násobného 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 1.4.

Ženy v běhu
r.: M. Horský  |  ČR  |  2019  |  93 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: CINEMART

Věra (Zlata Adamovská) prožila 
s Jindřichem báječný život a je pev-
ně rozhodnutá splnit jeho posled-

ní 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 Voj-
ta (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 nena-
šla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka (J. Boková) sice chlapa má, 
ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Je zřejmé, že dcery 
mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná ma-
minka proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla 
přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vy-
sněného maratonu.
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4. – 11. 4. 2019 
KINA LUCERNA, SVĚTOZOR, 
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...and the Oscar
goes to...
Přehlídka vítězných � lmů 
v kině Lucerna.

Bohemian Rhapsody
GB/USA

Favoritka
(� e Favourite), Irl/GB 

Roma 
Mex/USA

Spider-Man: 
Paralelní světy 
USA

Zelená kniha
(Green Book), USA

Zrodila se hvězda
(A Star is Born), USA

KINO LUCERNA



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

PO  1.4. 13:30 Ženy v běhu, ČR
ST  3.4. 13:30 Senior Art: Šťastný Lazzaro, Itálie/Švýc./Fra/SRN
PÁ  5.4. 13:30 Skleněný pokoj, ČR/SR

NE  7.4. 16:45 Bolšoj Balet - D.D. Šostakovič: Zlatý věk
– SeniorSká Sleva 50,-kč

PO  8.4. 13:30 DEF: Srdce Hadiah Trompové, Nizozemsko
ÚT  9.4. 13:30 Bohemian Rhapsody, GB/USA
ST  10.4. 13:30 Senior Art: Já, Maria Callas, Francie
PÁ  12.4. 13:30 Léto s gentlemanem, ČR

NE  14.4. 16:30 Svět. malířství na plátn. kin: Rembrandt
– SeniorSká Sleva 50,- kč

PO  15.4. 13:30 Co jsme komu ZASE udělali?, Francie
ST  17.4. 13:30 Senior Art: Věrní nevěrní, Francie
PÁ  19.4. 13:30 Teroristka, ČR
PO  22.4. 13:30 Zraněná srdce, GB/USA/SRN
ST  24.4. 13:30 Senior Art: Já, Maria Callas, Francie
PÁ  26.4. 13:30 Teroristka, ČR
PO  29.4. 13:30 Ženy v běhu, 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 KVĚTEN 2019:
Bolest a sláva (Dolor y gloria)
r.: P. Almodóvar, Španělsko, 2019
Antonio Banderas a Penélope Cruz v novém snímku krále 
španělského filmu Pedra Almodóvara (Vše o  mé matce, 
Mluv s ní). Banderas zde představuje filmového režiséra, 
který už není schopen tvořit. Příčinu tvůrčí prázdnoty musí 
hledat ve svém životě. Ve vzpomínkách se vrací se do dět-
ství, ke své první dospělé lásce i k bolesti z jejího rozpadu.

Rocketman
r.: D. Fletcher, GB/USA, 2019
Kdo by neznal skladby jako Candle in the Wind, Sacrifice, 
muzikál Billy Elliot, nebo třeba skvělou hudbu k animo-
vanému Lvímu králi. Toto vše je dílo Sira Eltona Johna. 
Fascinující příběh této žijící hudební legendy, vinoucí se 
od jeho hudebních začátků až na samotný vrchol, protkaný 
jeho největšími hity přináší snímek Rocketman.


