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

1. MS ST

13:00 • Velké dobrodružství Čtyřlístku, ČR 145,- děti 125,-
(435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
15:00 • Teroristka, ČR 145,-
16:00 Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
17:00 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:30 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
19:45 • Trabantem tam a zase zpátky, ČR 130,-

2. ČT
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-
16:30 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 139,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
18:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
20:00 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-
20:30 • Humorista, Rusko/Lotyšsko/ČR 145,-

3. PÁ
13:30 Skleněný pokoj, ČR/SR – česká verze 129,-
14:00 • Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 139,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 139,-
16:30 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 139,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
18:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-

20:00 Baťa, první globalista, ČR
– slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji 130,-

20:30 • High Life, SRN/Fra/GB/Polsko 145,-
4. SO

13:45 Skleněný pokoj, ČR/SR 145,-

14:00 •
Mia a bílý lev (Mia et le lion blanc), Fra/SRN/JAR
– česká verze 145,- děti 125,-
(435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
16:15 • Trabantem tam a zase zpátky, ČR 130,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
18:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
20:00 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-
20:30 • Humorista, Rusko/Lotyšsko/ČR 145,-

5. NE

14:00 • Mia a bílý lev, Fra/SRN/JAR – česká verze,
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:30 Teroristka, ČR 145,-
16:00 • Ženy v běhu, ČR 145,-
16:30 Světové malířství na plátnech kin: Michelangelo 250,-
18:00 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
18:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-
20:00 • High Life, SRN/Fra/GB/Polsko 145,-

6. PO
13:30 LOVEní, ČR 129,-
13:45 • Zelená kniha (Green Book), USA 139,-
16:15 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-
16:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 139,-
18:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
19:00 Bohemian Rhapsody, GB/USA 135,-
20:30 • Humorista, Rusko/Lotyšsko/ČR 145,-

7. ÚT
16:15 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-
16:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 139,-
18:30 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
19:00 Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itá 145,-
20:30 • Zachránit Leningrad (Спасти Ленинград), Rusko 145,-

8. ST

13:00 • Mia a bílý lev, Fra/SRN/JAR – česká verze, 145,- děti 125,-
(435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

13:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-
15:00 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
16:00 Ženy v běhu, ČR 145,-
17:45 • Zachránit Leningrad (Спасти Ленинград), Rusko 145,-
18:00 Teroristka, ČR 145,-
19:45 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-
20:00 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-

9. ČT         DEN EVROPY
16:00 Všichni to vědí (Todos Io saben), Špa/Francie/Itálie 139,-
16:30 • Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle), Francie 139,-
18:15 • Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Island/Fra/Ukr 145,-
18:30 Trhlina, Slovensko 145,-
20:30 • Studená válka (Zimna wojna), Polsko/Francie/GB 145,-
20:45 Šťastný Lazzaro (Lazzaro felice), Itálie/Švý/Fra/SRN 145,-

10. PÁ
13:30 Nikdy neodvracej zrak (Werk ohne Autor), SRN/Itá 129,-
13:45 • Trhlina, SR 139,-
16:15 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
17:00 Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
18:30 • Teroristka, ČR 145,-
18:45 Free Solo, USA – předpremiéra 130,-
20:30 • Trhlina, SR 145,-
21:00 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-

11. SO

14:00 • Cesta do pravěku, ČSR
120,- děti 100,- (360,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:30 Teroristka, ČR 145,-
15:45 • Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
16:30 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
18:15 • Trhlina, SR 145,-
20:00 Svět knihy 2019: Literatura jako hlas svobody - beseda
20:30 • Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-

12. NE
12:00 Marry Poppins se vrací, USA - česká verze 135,-

14:00 • Cesta do pravěku, ČSR 120,- děti 100,-
(360,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-
15:45 • Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
17:00 Teroristka, ČR 145,-
18:15 • Trhlina, SR 145,-
19:00 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA 145,-
20:30 • Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-



13. PO
13:30 Zelená kniha (Green Book), USA 129,-
14:00 • Trabantem tam a zase zpátky, ČR 130,-
16:00 Teroristka, ČR 139,-
16:15 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
18:15 • Trhlina, SR 145,-
20:30 • Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-

14. ÚT
16:00 Teroristka, ČR 139,-
16:15 • Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 130,-
18:15 SmartTalk: Trendy v on-line marketingu
20:30 Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
20:45 • Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-

15. ST
13:30 • Senior Art: Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 129,-
16:00 • Teroristka, ČR 139,-
18:00 • Trhlina, SR 145,-
20:30 • Zelená kniha (Green Book), USA 145,-

16. ČT
16:00 Teroristka, ČR 139,-
16:15 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
18:00 Free Solo, USA 130,-
18:30 • Tranzit, SRN/Francie 145,-
20:30 Cestovatelské kino: Peru
20:45 • Trhlina, SR 145,-

17. PÁ
13:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 129,-
13:45 • Free Solo, USA 130,-
16:00 Teroristka, ČR 139,-
16:15 • Skleněný pokoj, ČR/SR 139,-
18:00 Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
18:30 • Tranzit, SRN/Francie 145,-
20:30 Free Solo, USA 130,-
20:45 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-

18. SO
13:30 Zelená kniha (Green Book), USA 145,-

14:00 • V oblacích (Manou – flieg‘ flink!), SRN – česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
16:00 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 145,-
16:15 • Teroristka, ČR 145,-
18:15 • Milost (Ułaskawienie) Polsko 145,-
18:30 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Špa – předpremiéra 145,-
20:30 • Tranzit, SRN/Francie 145,-
20:45 Free Solo, USA 130,-

19. NE
14:00 • V oblacích (Manou – flieg‘ flink!), SRN – česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
14:30 • Teroristka, ČR 145,-
16:45 Bolšoj Balet: Carmen/Petruška
18:15 • Milost (Ułaskawienie) Polsko 145,-
19:30 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko – předpremiéra 145,-
20:30 • Free Solo, USA 130,-

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

20. PO
13:45 • Free Solo, USA 130,-
16:15 • Teroristka, ČR 139,-
18:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Špa – předpremiéra 145,-
19:00 Magda Malá & Bohuš Matuš – koncert

20:30 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Špa – předpremiéra 145,-
21. ÚT

13:30 Teroristka, ČR 129,-
16:00 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 139,-
18:45 • Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 145,-
20:30 • Zelená kniha (Green Book), USA 145,-
20:45 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Špa – předpremiéra 145,-

22. ST
13:30 • Senior Art: Ostrým nožem (Ostrým nožom), SR 129,-
16:00 Free Solo, USA 130,-
16:15 • Teroristka, ČR 139,-
18:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Špa – předpremiéra 145,-
19:30 Kino Lucerna Jazz Spring – koncert

20:30 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Špa – předpremiéra 145,-
23. ČT

16:00 • Trhlina, SR 139,-
18:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
20:00 Pražské jaro: Varhaník u sv. Víta - s hudebním doprovodem
20:30 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

24. PÁ
13:30 Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 129,-
14:00 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,-
16:00 Free Solo, USA 130,-
16:30 • Trhlina, SR 139,-
18:15 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
18:45 • Jedou nohou v base (Il tuttofare), Itálie 145,-
20:30 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

20:45 • Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile), USA 145,-

25. SO
13:45 Teroristka, ČR 145,-
14:00 • Aladin, USA – česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
16:00 Free Solo, USA 130,-
16:30 • Trhlina, SR 145,-
18:15 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
18:45 • Jedou nohou v base (Il tuttofare), Itálie 145,-
20:30 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
20:45 • Zlo s lidskou tváří, USA 145,-

26. NE
13:00 • Aladin, USA – česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
14:30 Free Solo, USA 130,-
15:45 • Trhlina, SR 145,-
16:45 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
18:00 • Jedou nohou v base (Il tuttofare), Itálie 145,-
19:00 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

20:00 • Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile), USA 145,-



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

27. PO
13:30 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 129,-
13:45 • Zelená kniha (Green Book), USA 139,-
16:00 Free Solo, USA 130,-
16:30 • Trhlina, SR 139,-
18:15 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
18:45 • Jedou nohou v base (Il tuttofare), Itálie 145,-
20:30 Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

20:45 • Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile), USA 145,-

28. ÚT

16:00 • Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile), USA 139,-

16:15 Jedou nohou v base (Il tuttofare), Itálie 129,-
18:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

18:45 Ladies Movie Night: Rocketman, GB/USA
– předpremiéra 159,-

20:30 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
29. ST

13:30 • Senior Art: Milost (Ułaskawienie) Polsko 129,-
16:00 • Trhlina, SR 139,-
16:15 Free Solo, USA 130,-
18:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
18:30 Rocketman, GB/USA – předpremiéra 145,-

20:45 • Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile), USA 145,-

21:00 Future Night: Godzilla: Král monster, USA 169,-
30. ČT

16:00 • Rocketman, GB/USA 145,-
18:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
19:30 Trochu inak s Adelou – talkshow
20:30 • Rocketman, GB/USA 145,-

31. PÁ
13:30 Jedou nohou v base (Il tuttofare), Itálie 129,-
14:00 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,-
15:30 Rocketman, GB/USA 139,-
16:15 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 139,-
18:00 Rocketman, GB/USA 145,-
18:30 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-
20:30 Rocketman, GB/USA 145,-
20:45 • Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,-

25.5.   14:00   26.5.   13:00

Aladin
r.: G. Ritchie  |  USA  |  2019  |  … min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
česká verze  |  do kin uvádí: FALCON

Nejnovější zpracování jednoho z pří-
běhů Tisíce a jedné noci o Aladinovi 
a  jeho kouzelné lampě nám tento-

krát bude vyprávět režisér Guy Ritchie, který jej zpracoval jako velko-
lepý dobrodružný fantasy muzikál. Nechme se znovu okouzlit příběhem 
o pouličním dobrosrdečném zlodějíčkovi, princezně Jasmíně a džinovi 
z láhve.

6.5.   19:00

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.

Promítáme od 18.5.

Bolest a sláva
(Dolor y gloria)
r.: P. Almodóvar  |  Španělsko  |  2019  
108 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: BIOSCOP

Nový snímek Pedra Almodóvara 
s Penélope Cruz a Antoniem Banderasem v hlavních rolích vypráví pří-
běh Salvatora Malloa, který je slavný filmový režisér a během své karié-
ry dosáhl mnoha úspěchů. Nyní se ale jeho svět postupně hroutí. Cítí jen 
prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. 

F I L M  M Ě S Í C E

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



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 tvůr-
čí proces od vlastního života a od vášní, které žití dávají smysl a naději.

11.5. od 14:00   12.5. od 14:00

Cesta do pravěku
r.: K. Zeman  |  ČSR  |  1955  |  93 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: BONTONFILM

Slavný film Karla Zemana prošel 
digitálním zrestaurováním a  v  této 
nové kvalitě a jasných barvách vstu-

puje po mnoha letech na plátna kin. Vydejme se znovu se čtyřmi chlapci 
na malé loďce proti proudu času a prožijme s nimi jejich největší životní 
dobrodružství, spolu s mamuty, dinosaury a trilobity…

Promítáme od 10.5.

Free Solo
r.: J. Chin & E. Chai Vasarhelyi  |  USA 
2018  |  100 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 12 let  |  do kin uvádí: ARTCAM

Oscarem ověnčený dokumentární 
thriller představuje špičkového ame-
rického 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 předsta-
vuje 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 ne-
zlomnou odvahu člověka čelit překážkám a popírat limity.

29.5. od 21:00

Godzilla: Král monster
(Godzilla: King of the Monsters)
r.: M. Dougherty  |  USA  |  2019  |  132 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: VERTICAL ENT.

P R O  R O D I N Y

F I L M  M Ě S Í C E

V rámci cyklu FUTURE NIGHT, ve kterém festival Future Gate předsta-
vuje v průběhu roku nejzajímavější předpremiéry sci-fi filmů, uvedeme 
pokračování celosvětového fenoménu jménem Godzilla.
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s  jedněmi 
z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový film sleduje osudy 
kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou 
obrovských monster, včetně impozantní Godzilly. Ta se střetne s gigan-
tickou radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také svým největ-
ším nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní 
druhy, které byly doposud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou 
bojovat o nadvládu a samotná existence lidské rasy tak visí na vlásku.

3.5. od 20:30   5.5. od 20:00

High Life
r.: C. Denis  |  SRN/Francie  |  2018 
110 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: ARTCAM

Monte (Robert Pattinson) a jeho malá 
dcera Willow žijí společně v napros-
té izolaci na palubě kosmické lodi 

hluboko ve vesmíru. Monte, pro kterého byla přísná sebekázeň obran-
ným štítem proti touze, se stal otcem proti své vůli. On i  žena, která 
dítě porodila, byli členové posádky vězňů – odsouzenců k smrti. Pokusní 
králíci poslaní na misi s cílem najít alternativní zdroje energie. Mise se 
účastní také lékařka (Juliette Binoche), která zkoumá lidskou sexualitu 
v extrémních podmínkách a s vězni má své vlastní záměry. Otec a dce-
ra se společně přibližují cíli – černé díře, kde čas a prostor přestávají 
existovat. Filozofická sci-fi režisérky Claire Denis o  hledání podstaty 
lidskosti ve vesmírných kulisách.

Promítáme od 2.5.

Humorista (Юморист)
r.: M. Idov  |  Rusko/Lot/ČR  |  2019 
100 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  do kin uvádí: ARTCAM

Borise Arkadije živí humor v  době, 
kdy vás smích může existenčně zli-
kvidovat. 

Polovina 80. let - Brežněv zemřel, zemřel i  Andropov a  o  Černěnkovi 
se šeptá, že to má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem 
o opičce a žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, 
ale i podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. Humor je z podstaty 
svobodný a pohrdá hloupostí mocných. V Borisovi zuří vnitřní boj mezi 
konformistou a buřičem. A to vše v době, kdy humor může zabíjet. Tra-
gikomedie Michaila Idova (scénář k úspěšnému filmu Léto) pojednává 
o  možnostech svobody v  nesvobodné době, o  srážce lidské kreativity 
s tupostí moci.



Promítáme od 24.5.

Jednou nohou v base
(Il tuttofare)
r.: V. Attanasio  |  Itálie  |  2018  |  98 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: MIRIUS FD

Hlavní postavou ztřeštěné italské 
komedie je mladý právník Antonio, snící o  tom, že se stane společní-
kem v proslulé firmě profesora Salvatoreho. Ten je však známý egoista 
a tyran, a tak se Antonio postupně stává jeho asistentem, osobním ři-
dičem, ale i kuchařem. Když konečně dostane vytouženou nabídku stát 
se společníkem, má to jeden háček – musí se oženit s Isabelou, argen-
tinskou milenkou svého mentora Salvatoreho, která potřebuje získat 
italské občanství. Je to přeci „jen” další z laskavostí, a tak dobromyslný 
Antonio na tuto podmínku přistoupí… a ocitá se v koloběhu problémů, 
který nemá konce…

Promítáme od 3.5.

Láska na druhý pohled 
(Mon inconnue)
r.: H. Gélin  |  Francie  |  2019  |  117 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  do 
kin uvádí: CINEMART

Když se Raphael a  Olivia ve svých 
osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. A začátek velkého mi-
lostného příběhu. Neoddělitelně se vzájemně podporují při naplňování 
svých vášní: on je spisovatel a ona klavíristka. A jak to vypadá o deset let 
později? Již jsou manželi, ale vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již 
méně. Zatímco Raphael píše úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní 
sólovou hudební kariéru, v které ji její manžel ohromený vlastním spiso-
vatelským úspěchem podporoval stále méně a méně. Jednoho večera to 
si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje. Ná-
sledujícího rána se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Pro-
padne se totiž do paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život. Olivii 
v  něm nikdy nepotkal, ta je nyní slavnou klavíristkou a  on určitě není 
slavným a všemi uznávaným spisovatelem. Je jen neznámým učitelem 
literatury, má navíc na hrudi záhadné tetování s nápisem „ping“ a přede-
vším si uvědomí, že bez Olivie nedokáže žít. Musí udělat vše pro to, aby si 
její lásku znovu získal, a především si ji zasloužil. Jeho jedinou výhodou 
je, že ji z dřívějšího života dokonalé zná, ví, co má ráda, co jí vadí a co 
miluje. Navíc mu v jeho snaze získat Oliviino srdce podruhé pomáhá nej-
lepší kamarád, který má na prsou pro změnu vytetované slovo „pong“.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

6.5. od 13:30

LOVEní
r.: K. Janák  |  ČR  |  2019  |  106 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM

Hlavní postavou nové české roman-
tické komedie s  Ester Geislerovou, 
Jakubem Prachařem, Veronikou 

Žilkovou a mnoha dalšími v hlavních rolích je Eliška, která má krátce 
před svatbou. Jako každá nevěsta se chvěje nedočkavostí a čeká na svůj 
velký moment. Bohužel, jaké je její překvapení (a šok pro všechny sva-
tebčany), když ženich namísto svého „ano“ řekne „ne“ a od oltáře uteče. 
Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co 
je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned za-
loží Elišce profil na osvědčené seznamce. Elišce to příliš po chuti není, 
má už ale třicet pět, je single a mohl by jí ujet vlak.  Vrhá se proto do 
randění naslepo a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou 
lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat a jedinou možností je bydlet 
společně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše vče-
ly a který ji doma nechce. Kolotoč zběsilých situací se roztáčí naplno…

12.5. od 12:00

Mary Poppins se vrací 
(Mary Poppins Returns)
r.: R. Marshall  |  USA  |  2018  |  130 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení 
česká verze  |  do kin uvádí: FALCON

Emily Blunt, Ben Whishaw a  Meryl 
Streep v hlavních rolích pokračování legendárního příběhu. Když byl Mi-
chael malý, vstoupila do jeho života (a do života jeho sestry) čarovná chů-
va Mary Poppins. Nyní je Michael už dávno dospělý, stále žije v Třešňové 
ulici, kde vychovává za pomoci vychovatelky Ellen své tři děti a pomoc 
kouzelné chůvy by se mu náramně hodila. Ta jeho přání vyslyší a vrací se 
na scénu, aby rodině pomohla nalézt ztracenou radost a štěstí…

Promítáme od 4.5.

Mia a bílý lev
(Mia et le lion blanc)
r.: G. De Maistre  |  Francie/SRN/JAR 
2018  |  98 min.  |  doporuč. přístup.: 
bez omezení  |  česká verze  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM

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 
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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 divo-
čině daleko od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a  lví 
království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové 
dobrodružství.

Promítáme od 18.5.

Milost (Ułaskawienie)
r.: J. J. Kolski  |  Polsko  |  2018  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
do kin uvádí: PILOT FILM

Uznávaný polský režisér J.J. Kolski 
se pro tento svůj mimořádně pouta-
vý snímek nechal inspirovat příbě-

hem, který znal z vyprávění svých prarodičů. Mladý polský voják Waclaw 
byl necelý rok po skončení druhé světové války zastřelen tajnou policií. 
Rodiče mu chtějí dopřát důstojný pohřeb, ale byrokratická mašinerie 
je vleklý, a hlavně ponižující proces. Když se jim konečně synovo tělo 
podaří získat, vydávají se napříč válkou zpustošenou zemí do rodného 
města. Z jejich putování se stává metaforická cesta do temných i laska-
vých hlubin lidské duše.

7.5. od 19:00   10.5. od 13:00

Nikdy neodvracej zrak 
(Werk ohne Autor)
r.: F. Henckel von Donnersmarck 
SRN/Itálie  |  2018  |  dopor. přístup.: 
15 let  |  do kin uvádí: CINEMART

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 výcho-
doněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel 
lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband (Sebas-
tian Koch) s jejich vztahem však zásadně nesouhlasí a snaží se jej jaký-
mikoliv 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 2.5.

Ostrým nožem
(Ostrým nožom)
r.: T. Kuhn  |  Slovensko  |  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 stu-
dentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný kluk. Policie koná, pacha-
telé 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 propuštění na svobodu, nikoho už to 
nezajímá a jednání policie připomíná chování zkorumpované instituce. 
Zůstává jen zlomená rodina bez jakékoliv šance na spravedlnost a vi-
níci, 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 podpla-
ceným soudnictvím, s mafií, která kdesi v pozadí tahá za nitky. Dokáže 
tváří v  tvář zavedenému prohnilému systému uspět? Dokáže zároveň 
překonat vlastní výčitky a odpustit sám sobě?

Promítáme od 28.5.

Rocketman
r.: D. Flatcher  |  GB/USA  |  2019  |  120 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART

Než se stal Eltonem Johnem, jme-
noval se Reginald a byl to malý brý-
latý oplácaný kluk, který si příliš ne-

rozuměl 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.

Promítáme od 1.5.

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

Nejočekávanějším snímkem letošní-
ho roku je bezesporu adaptace celo-
světově 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 mi-
nulého 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…

9.5. od 20:30

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

V  období budování stalinského Pol-
ska, ale také moderní západní Evro-

py, se odehrává příběh velké osudové 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 rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, 
svoji vlastní studenou válku. Kunderovsky laděným milostným eposem 
navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch svého oscarového snímku Ida. 
Dílo, nabité elektrizující hudbou i obrazovou krásou, bylo letos na fes-
tivalu v Cannes odměněno Cenou za nejlepší režii a nominováno na tři 
Oscary.

5.5. od 16:30

Michelangelo:
Láska a smrt
r.: D. Biskerstaff  |  GB  |  2017  |  91 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení    
do kin uvádí: PŘENOSY DO KIN

S V Ě TO V É  M A L Í Ř S T V Í

Michelangelo je spolu s  Leonardem, považován za jednoho z  největ-
ších umělců renesance – a možná všech dob. Ale kdo opravdu byl tento 
bouřlivý a vášnivý velikán dějin umění? U příležitosti věhlasné výstavy 
v Národní galerii v Londýně vznikl film, který podrobně a barvitě líčí Mi-
chelangelův život a jeho nesmírnou uměleckou praxi, která zahrnovala 
malířství, sochařství i architekturu. 

9.5. od 20:45

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

Lazzaro je mladík tak dobrosrdeč-
ný 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 vychytralou 
paní. Bez možnosti srovnání však žijí svým způsobem šťastně. Když sku-
pinu zotročených venkovanů shodou náhod objeví policie, rolníci 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 kine-
matografii, z festivalu v Cannes si odvezl Cenu za nejlepší scénář.

Promítáme od 1.5.

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

Iva Janžurová v titulní roli černé ko-
medie režiséra Radka Bajgara (Te-
orie 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 srandov-
ně. 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.”



Promítáme od 16.5.

Tranzit
r.: Ch. Petzold  |  SRN/Francie  |  2018  
101 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: FILM EUROPE

Uznávaný německý režisér Ch. Pet-
zold ve svém novém díle prozkou-
mává fantomy evropské migrace 

a  identity. Snímek pojal netradičně, s řadou melodramatických i poli-
tických motivů, a zasazuje zde příběh z doby německé okupace Francie 
do současných reálií. Hlavní postavou filmu je Georg, který postupně 
přijímá totožnost lidí, se kterými ho tragické okolnosti seznamují. To 
mu sice umožňuje dostat víza a odplout jednou z posledních lodí, které 
Marseille opouštějí, ale spolu s tím na sebe bere i některé tíživé důsled-
ky. V Marseille totiž nachází „svou“ ženu, kterou zná jen z dopisu. Vezme 
na sebe s novou identitou i nový vztah a novou budoucnost?

Promítáme od 9.5.

Trhlina
r.: P. Bebjak  |  Slovensko  |  2019  |  111 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: FALCON

Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se 
v  rámci absolventské praxe dostane 
do pracovní čety, která vyklízí budovu 

bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jedno-
ho 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 sta-
lo 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. Záznamy o lidech, 
kteří se v Tribeči ztratili, sahají až daleko do minulosti. K mnoha z nich 
ale došlo relativně nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, 
milovníkem konspiračních teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem 
vydává do tribečských lesů zjistit, jaká je pravda. Pátrání, které zpočátku 
působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však končí tragicky…

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

1.5. od 13:00

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?

9.5. od 16:30

Věrní nevěrní
(L‘Homme fidèle)
r.: L. Garrel  |  Fra  |  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. 

18.5. od 14:00   19.5. od 14:00

V oblacích
(Manou – flieg‘ flink!)
r.: Ch. Haas & A. Block |  SRN |  2019 
88 min.  |  dop. příst.: bez omez.  |  čes-
ká verze  |  do kin uvádí: BONTONFILM

Malý Manou je výborný letec a  těší 
se na zkoušku létání, kterou musí 

podstoupit každý racek, aby se mohl s celým hejnem bezpečně vydat 
na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako zmok-
lá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků 
a výtky od těch dospělých. Na mořského racka je totiž neobvykle malý 
a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou totiž rorýs a mezi racky se 
jako pískle tak nějak omylem připletl, získal si srdce jednoho páru a už 
s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl pravdu a ta mu pořádně zkom-
plikuje život…

P R O  R O D I N Y



9.5. od 16:00

Všichni to vědí
(Todos Io saben)
r.: A. Farhadi  |  Špa/Fra/Italie  |  2018 
132 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: AEROFILMS

Nejslavnější filmový pár současnos-
ti, Penélope Cruz a  Javier Bardem, 

exceluje v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy ne-
přestalo jiskřit. Psychologický thriller dvojnásobného držitele Oscara 
A. Farhadiho (Rozchod Nadera a Simin, Klient) se stal v loňském roce 
zahajovacím filmem festivalu v Cannes. Krásná Laura přijíždí do rodné-
ho Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných 
vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povr-
chem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. 

Promítáme od 2.5.

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.

7.5. od 20:30   8.5. od 17:45

Zachránit Leningrad 
(Спасти Ленинград)
r.: A. Kozlov  |  Rusko  |  2019  |  93 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení  
do kin uvádí: 

Září 1941. Mladý Kosťa a Nasťa, kteří 
jsou do sebe zamilovaní, se pod tíhou 

okolností ocitnou na člunu, který má odvézt lidi z obléhaného Leningra-
du. V noci se však člun dostává do bouře a ocitá se v nouzi. Na místo 
tragédie se jako první nedostávají zachránci, ale nepřátelská letadla.

Promítáme od 1.5.

Zelená kniha
(Green Book)
r.: P. Farrelly  |  USA  |  2018  |  30 
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 chlápka, 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…

Promítáme od 24.5.

Zlo s lidskou tváří
(Extremely Wicked, 
Shockingly Evil and Vile)
r.: J. Berlinger  |  USA  |  2019  |  108 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
do kin uvádí: BONTONFILM

Příběh jednoho z nejznámějších (ale také, ač to zní divně, nejmilova-
nějších) sériových vrahů historie, Teda Bundyho v překvapivém podání 
Zaca Efrona (Největší showman). Nečekaným vypravěčem strhujícího 
filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou 
střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy. Až postupně 
zjišťuje, že muž, s nímž vedla láskyplný rodinný život, je jedním z nejhle-
danějších a největších monster Ameriky.

Promítáme od 1.5.

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.

9.5. od 18:15

Žena na válečné stezce 
(Kona fer í stríð)
r.: B. Erlingsson  |  Isl/Fra/Ukr  |  2018  
101 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  do kin uvádí: FILM EUROPE

Je lepší metodou, jak zachránit svět, 
sabotáž stožárů vysokého napětí, 

nebo adoptování ukrajinského sirotka?
Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně, ale 
pod klidným zevnějškem dříme víc, než se na první pohled zdá. Tvrdá 
a nekompromisní žena má ještě druhý život – vede totiž soukromou vál-
ku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu. Nejhledanější 
žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých z nás: jak svým dílem 
přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické a sociální katastrofě?

Promítáme od 2.5.

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

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jin-
dřichem báječný život a je pevně roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání 

– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom ne-
vidí 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 tatín-
ka. 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 maminka proto musí napnout 
všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komedi-
álních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu.
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Vlastní design Zlaté karty ZDARMA pro nové účty 
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12. 5. – 4. 6. 2019

74. mezinárodní hudební festival

23.5.2019 od 20.00, Kino Lucerna
Varhaník u sv. Víta

Jan Rybář: Varhaník u sv. Víta 
(němý fi lm režiséra Martina Friče 
s živou hudbou)
Ženský sbor Bubureza
Jan Rybář – dirigent

300 Kč
www.festival.cz

PRAŽSKÉ JARO

Za  nanční podpory Partner festivalu Generální mediální 
partner
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scénár a  rež ie :  Pedro Almodóvar



PARTNER:

4.5., 5.5., 8.5.

25.5., 26.5.

18.5., 19.5.11.5., 12.5.

RODINNÉ
VÍ KENDY
V KINE LUCERNA

www.onehotbook.cz

ÚČINKUJÍ  VASIL FRIDRICH
KLÁRA SUCHÁ •  JAN VLASÁK
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LITERÁRNÍ PŘEDLOHA FILMU 
JAKO Y AUDIOKNIHA

NĚKDY JE LEPŠÍ BÝT MRTVÝ



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

PÁ  3.5. 13:30 Skleněný pokoj, ČR/SR – česká verze

NE  5.5. 16:30 Světové malířství na plátnech kin: Michelangelo
– seniorská sleva 50,- kč

PO  6.5. 13:30 LOVEní, ČR
PÁ  10.5. 13:30 Nikdy neodvracej zrak, SRN/Itálie 
PO  13.5. 13:30 Zelená kniha, USA 
ST  15.5. 13:30 Senior Art: Westwood: Punk, Icon, Activist, GB 
PÁ  17.5. 13:30 Láska na druhý pohled, Francie 

NE  19.5. 16:45 Bolšoj Balet: Carmen/Petruška
– seniorská sleva 50,- kč

ÚT  21.5. 13:30 Teroristka, ČR 
ST  22.5. 13:30 Senior Art: Ostrým nožem, SR 
PÁ  24.5. 13:30 Láska na druhý pohled, Francie
PO  27.5. 13:30 Bolest a sláva, Španělsko 
ST  29.5. 13:30 Senior Art: Milost, Polsko
PÁ  31.5. 13:30 Jedou nohou v base, Itálie

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 ČERVEN 2019:
Brankář (Trautmann)
r.: M: H. Rosenmüller, SRN/GB, 2018
Dramatický životní příběh legendárního fotbalisty Man-
chester City Berta Trautmanna, který se v poválečné An-
glii prosadil navzdory svému německému původu. Příběh 
muže, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého života Mar-
garet, a díky svým výjimečným schopnostem a vytrvalosti 
se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát britským národ-
ním hrdinou. 

Yesterday
r.: D. Boyle, GB, 2019
Představte si, že jste neúspěšný muzikant a potká vás tak 
neuvěřitelné štěstí, že se ocitnete ve světě, kde nikdo ne-
zná 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. 


