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1. MS ST
kino nepromítá

2. ČT
16:00 Zakleté pírko, ČR 145,-
16:15 • Vlastníci, ČR 145,-
18:00 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-
18:15 • Šťastný nový rok, SR/ČR 149,-
20:15 • Dokonalá lež (The Good Liar), USA 149,-

20:30 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

3. PÁ

13:30 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 139,-

14:00 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-
16:00 Zakleté pírko, ČR 145,-
16:30 • Vlastníci, ČR 145,-
18:00 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-
18:30 • Pražské orgie, ČR - české titulky 149,-

20:30 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

20:45 • Dokonalá lež (The Good Liar), USA 149,-
4. SO

13:30 Zakleté pírko, ČR 
149,- děti 129,- (447,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:00 • Šťastný nový rok, SR/ČR 149,-
15:30 Vlastníci, ČR 149,-
16:00 • Výjimeční (Hors normes), Francie 149,-
17:30 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-
18:30 • Pražské orgie, ČR - české titulky 149,-

20:00 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

20:45 • Dokonalá lež (The Good Liar), USA 149,-
5. NE

13:00 • Šťastný nový rok, SR/ČR 149,-
13:30 Zakleté pírko, ČR 

149,- děti 129,- (447,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:00 • Dokonalá lež (The Good Liar), USA 149,-
15:30 Vlastníci, ČR 149,-
17:15 • Výjimeční (Hors normes), Francie 149,-
18:00 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-

19:30 • Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

6. PO
13:30 Šťastný nový rok, SR/ČR 139,-

15:45 • Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 145,-

16:00 Vlastníci, ČR 145,-
18:00 Přes prsty, ČR 135,-
18:15 • Dokonalá lež (The Good Liar), USA 149,-
20:15 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-

20:30 • Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

7. ÚT
16:00 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-
16:30 Vlastníci, ČR 145,-

18:00 • Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

18:30 Cats, GB/USA – slavnostní premiéra, část vstupenek v prodeji 149,-
20:30 • Dokonalá lež (The Good Liar), USA 149,-
20:45 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-

8. ST
13:30 • Senior Art: Jiří Trnka: Nalezený přítel, ČR/Francie 135,-
16:00 • Vlastníci, ČR 149,-
18:00 • Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-

20:30 • Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 149,-

9. ČT
15:30 Můj příběh, ČR 145,-
16:00 • Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 145,-
17:30 Vlastníci, ČR 145,-
18:15 • Cats, GB/USA 149,-

19:30 Scandi 2020: Srdcová královna (Dronningen), Dán/Šv.
– slavnostní zahájení

20:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
10. PÁ

13:30 Poslední aristokratka, ČR 139,-
15:15 • Portrét dívky v plamenech, Francie 145,-
16:00 Vlastníci, ČR 145,-
17:45 • Cats, GB/USA 145,-
18:00 Scandi 2020: Pěkně tučná sebeláska (Fat Front), Dán/Šv./Nor
20:00 Scandi 2020: Vidíš měsíc, Danieli (Ser du månen, Daniel), Dánsko
20:15 • Na nože (Knives Out), USA 149,-

11. SO

13:15 • Zakleté pírko, ČR 
149,- děti 129,- (447,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:00 Můj příběh, ČR 149,-
15:15 • Portrét dívky v plamenech, Francie 145,-
16:00 Vlastníci, ČR 145,-
17:45 • Cats, GB/USA 149,-
18:00 Scandi 2020: Dokonalý pacient (Quick), Švédsko
20:15 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:30 Scandi 2020: Jít krást koně (Ut og stjæle hester), Nor/Šv./Dán

12. NE

13:15 • Zakleté pírko, ČR 
149,- děti 129,- (447,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:00 Vlastníci, ČR 149,-
15:15 • Můj příběh, ČR 149,-
16:00 Scandi 2020: V Mariině ráji (Marian paratiisi), Finsko/Estonsko
17:15 • Cats, GB/USA 149,-
18:30 Scandi 2020: Srdcová královna (Dronningen), Dánsko/Švédsko
19:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-

• Projekce v malém sále
Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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13. PO
13:30 Vlastníci, ČR 139,-
15:30 • Na nože (Knives Out), USA 145,-
15:45 Můj příběh, ČR 145,-
17:45 Panství Downton (Downton Abbey), GB 135,-
18:15 • Vlastníci, ČR 149,-
20:15 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:30 Cestovatelské kino: Thajsko

14. ÚT
15:30 Na nože (Knives Out), USA 145,-
15:45 • Vlastníci, ČR 145,-
17:45 Můj příběh, ČR 145,-
18:00 • Cats, GB/USA 149,-

15. ST
13:30 • Senior Art: Rebelky (Rebelles), Francie 139,-
16:30 • Můj příběh, ČR 145,-
17:30 Cats, GB/USA 145,-
18:30 • Vlastníci, ČR 149,-
20:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-

16. ČT
13:30 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 139,-
15:45 • Můj příběh, ČR 145,-
17:45 • Cats, GB/USA 149,-

17. PÁ

14:00 • Víkend s francouzským filmem: Bílá jako padlý sníh
(Blanche comme neige), Francie 130,-

16:15 • Víkend s francouzským filmem: Rebelky (Rebelles), Francie 130,-

18:15 • Víkend s francouzským filmem: Portrét dívky v plamenech 
(Portrait de la jeune fille en feu), Francie 130,-

20:30 Extase, ČSR/Rak 1932 – obnovená slavn. premiéra, část vstup. v prodeji

20:45 • Víkend s francouz. filmem: Výjimeční (Hors normes), Fra 130,-
18. SO

13:30 Dolittle, USA – česká verze

149,- děti 129,- (447,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

13:45 • Víkend s francouzským filmem: Co jsme komu zase udělali? 
Francie (Qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu?) 130,-

15:45 Amundsen, Norsko/Švédsko/ČR 149,-

16:00 • Víkend s francouzským filmem: Láska na druhý pohled
(Mon inconnue), Francie 130,-

18:15 Cats, GB/USA 149,-
18:30 • Víkend s francouzským filmem: Zatoulaný (Sauvage), Fra 130,-
20:30 Na nože (Knives Out), USA 149,-

20:45 • Víkend s francouzským filmem: Bídníci (Les Misérables), 
Francie/Bel 130,-

19. NE

13:00 • Víkend s francouzským filmem: Láska bez bariér
(Tout le monde debout), Francie/Belgie 130,-

14:00 Amundsen, Norsko/Švédsko/ČR 149,-
15:15 • Víkend s francouzským filmem: Yao, Francie/Senegal 130,-
16:30 Světové malířství na plátnech kin: Lucian Freud: Autoportrét
17:30 • Víkend s francouzským filmem: Curiosa, Francie 130,-
18:30 Cats, GB/USA 149,-

19:45 • Víkend s francouzským filmem: Tenkrát podruhé
(La Belle Époque), Francie 130,-

20. PO
13:30 Cats, GB/USA 139,-
14:00 • Můj příběh, ČR 145,-
16:15 • Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 135,-
18:00 Eigasai 2020: Barvy života (Džinsei, irodori) - slavnostní zahájení

18:15 • Cats, GB/USA 149,-
20:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-

21. ÚT
16:00 Vlastníci, ČR 145,-
16:15 • Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 135,-

18:00 Eigasai 2020: Noční obloha je vždy nejmodřejší 
(Jozora wa icudemo saikó micudo no aoiro da)

18:15 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:30 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-
20:45 • Cats, GB/USA 149,-

22. ST
13:30 • Senior Art: Amundsen, Norsko/Švédsko/ČR  139,-
16:00 Vlastníci, ČR 145,-
16:15 • Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 135,-
18:00 Eigasai 2020: Bon uta: Píseň života (Bon Uta: A Song from Home)
18:15 • Cats, GB/USA 149,-
20:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:45 Tenkrát podruhé (La Belle Époque), Francie 149,-

23. ČT
15:45 Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
16:15 • Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 135,-
18:00 Eigasai 2020: Máme dceru (Osanago warera ni umare)
18:15 • Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
20:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:45 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-

24. PÁ
13:30 Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 135,-
15:30 Amundsen, Norsko/Švédsko/ČR 145,-
16:15 • Můj příběh, ČR 145,-
18:00 Eigasai 2020: Milenci (Koibitotači)
18:15 • Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
20:30 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:45 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-

25. SO
12:00 • Eigasai 2020: Filmová olympiáda
13:00 Eigasai: Rudolf a Mnohouš (Rudrofu to Ippaiattena)

14:00 • Dolittle, USA – česká verze

149,- děti 129,- (447,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:00 Eigasai 2020: Divadlo Kjógen , Wadaiko - yosa, yosa, Yosakoi
16:15 • Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
18:00 Eigasai 2020: Láska na bodu varu (Ju wo wakasu hodo no acui ai)
18:15 • Na nože (Knives Out), USA 149,-
20:30 Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
20:45 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-
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26. NE
13:00 Eigasai 2020: bubenická show Okinawa
14:30 • Eigasai 2020: Ještě jednou (Mó ičido)
15:45 Bolšoj Balet: Giselle - přímý přenos z Velkého divadla v Moskvě 
16:30 • Eigasai 2020: Věra 68
18:45 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-
19:00 Eigasai 2020: Ošin

27. PO
13:30 Můj příběh, ČR 139,-
13:45 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 145,-
16:45 Příliš osobní známost, ČR/SR 145,-
18:15 • Můj příběh, ČR 149,-
20:15 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-

28. ÚT
15:45 • Cats, GB/USA 145,-
16:15 Můj příběh, ČR 145,-
18:00 • Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
18:45 *Ladies Movie Night* Příliš osobní známost, ČR/SR 159,-
20:30 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-

29. ST
13:30 Senior Art: Curiosa, Francie 139,-
16:00 Příliš osobní známost, ČR/SR 145,-
16:45 • Můj příběh, ČR 145,-
18:45 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-
19:00 Future Gate Film Festival - slavnostní zahájení

21:00 • Future Gate Film Festival
30. ČT

16:00 • Můj příběh, ČR 145,-
16:30 Příliš osobní známost, ČR/SR 145,-
18:15 • Bídníci (Les Misérables), Francie 149,-
18:45 Future Gate Film Festival
20:30 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 149,-
20:45 Future Gate Film Festival

31. PÁ
13:30 Příliš osobní známost, ČR/SR 139,-
13:45 • Cats, GB/USA 145,-
15:45 Můj příběh, ČR 145,-
16:00 • Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA 145,-
18:00 Future Gate Film Festival
18:15 • Příliš osobní známost, ČR/SR 149,-
20:00 Future Gate Film Festival
20:30 • Bídníci (Les Misérables), Francie 149,-
22:00 Future Gate Film Festival

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

Promítáme od 18.1.

Amundsen
r.: E. Sandberg  |  Norsko/Švédsko/
ČR  |  2019  |  125 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  žánr: životopis-
né dobrodružné drama

Výpravný filmový portrét dobrodruha, 
který, aby byl první, byl schopen obě-

tovat cokoliv. Vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první 
dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti 
byl Roald Amundsen? Snímek ukazuje nejen výpravy do neprozkouma-
ných ledových pustin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i ži-
vot a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých sku-
tečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo Roaldovy milostné aféry. Film 
vznikl v koprodukci s českými filmaři a zčásti se natáčel i v Praze.

18.1. od 20:45

Bídníci (Les Misérables)
r.: Ladj Ly  |  Francie  |  2019  |  102 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: krimi, drama

Stéphane se nedávno připojil ke 
zvláštní kriminální jednotce v Mont-
fermeilu, na předměstí Paříže. Spo-

lu se svými kolegy Chrisem a Gwadou - oběma zkušenými členy týmu 
- rychle postřehne zvyšující se napětí mezi sousedními gangy. Když se 
v průběhu zatýkání ocitnou na útěku, dron zachytí každý jejich pohyb, 
každou akci… Film inspirovaný vzpourami z  roku 2005 zasadili tvůrci 
do současného Montfermeilu, stejného místa, kde se odehrávali slavní 
Bídníci Victora Huga v roce 1862. O více než 150 let později je podob-
nost mezi dnešní rozzlobenou mládeží v mikinách a Gavrochem, jednou 
z hlavních postav románu, více než zřejmá…

17.1. od 14:00

Bílá jako padlý sníh 
(Blanche comme neige)  
r.: A. Fontaine  |  Fra  |  2019  |  112 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: komedie

Krása mladé Claire vyvolává u  ne-
vlastní matky Maud (Isabelle Hupper-

tová) nepotlačitelnou žárlivost, která ji dovede až k naplánování její vraždy. 
Před smrtí ji na poslední chvíli zachrání tajemný muž a poskytne jí úkryt 
na svém statku. Claire se rozhodne ve vesnici zůstat a způsobí tím velký 
rozruch… Jeden, dva… a zakrátko hned sedm mužů podlehne jejímu šar-
mu! Claire prožívá zásadní okamžiky svého dospívání, smyslné i děsivé…

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

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



Promítáme od 7.1.

Cats
r.: T. Hopper  |  GB/USA  |  2019  |  106 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: muzikál

Režisér divácky úspěšných a  kriti-
kou opěvovaných snímků Králova 
řeč a  Dánská dívka přichází opět 

s filmovou adaptací proslulého muzikálu. Po Bídnících (Les Misérables, 
2012) se rozhodl pro stříbrné plátno adaptovat slavný muzikál Andrew 
Lloyd Webbera Cats (Kočky). Pro roli Grizabelly, z jejíž úst zazní legen-
dární song Memory, si tvůrce vybral zpěvačku a herečku Jennifer Hud-
son, v dalších rolích se můžeme těšit například na Judi Dench, Idrise 
Elbu, nebo Taylor Swift.
Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává 
jednou ročně a jedna vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový 
život. Volbu provádí ta nejstarší z nich, pravidla zná snad jen ona, ale 
všichni se snaží, co jim schopnosti a síly stačí, aby se právě oni stali 
těmi vyvolenými.

18.1. od 13:45

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. přístupnost.: 12 
let  |  žánr: komedie

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. 

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

19.1. od 17:30   29.1. od 13:30

Curiosa
r.: L. Jeunet  |  Francie  |  2019  |  107 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: historické drama

Paříž roku 1895, Pierre je dandy 
a  básník. Spolu s  přítelem Henrym 
jsou oba zamilovaní do Marie, dce-

ry jejich básnického mentora. Ačkoliv Marie má ráda Pierra, vezme si 
Henryho, aby splatila tátův dluh. Pierre prchá do Alžíru, kde potkává 
uhrančivou Zohar. Poté co vezme Zohar zpátky do Paříže, začíná se vše 
pořádně komplikovat…

Promítáme od 1.1.

Dokonalá lež
(The Good Liar)
r.: B. Condon  |  USA  |  2019  |  109 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
žánr: drama

Helen Mirren (Královna, Dáma ve 
zlatém) a  Ian McKellen (Bohové 

a monstra, Pán prstenů) se poprvé ve svých dlouhých kariérách setká-
vají na filmovém plátně.
Šarmantní podvodník Roy si v životě nadělal spoustu problémů a stále 
jej pronásleduje jeho temná minulost. Když na internetové seznamce 
potká bohatou vdovu Betty, nemůže uvěřit svému štěstí. Námluvy ale 
neprobíhají zcela podle jeho představ. Postupem času Roy zjišťuje, že 
city které chová k Betty, a které měly být falešné, se stávají skutečnými 
a to začíná být pro Royův tajný plán opravdovým problémem…

18.1. od 13:30   25.1. od 14:00

Dolittle
r.: S. Gaghan  |  USA  |  2020  |  106 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení  
česká verze

Doktor Dolittle (Robert Downey jr.) 
byl tak výjimečný, že ho jmenovali 
osobním lékařem anglické královny 

Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří 
v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou 
zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpad-
ne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učed-
níkem, a zároveň ho povolají ke královně, kterou postihla smrtelně ne-
bezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na 
mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat v doprovodu 
svých zvířecích přátel na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma…

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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8.1. od 13:30

Jiří Trnka:
Nalezený přítel
r.: J. Farges  |  ČR/Francie  |  2019 
80 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení žánr: dokument

Dokument o legendě světového ani-
movaného filmu je vyprávěn pohle-

dem francouzského režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora 
filmů jeho dětství, jež viděl ve Francii jako malý v dělnickém kině, které 
promítalo východoevropskou animaci. Při svých cestách do Českoslo-
venska se v pozdějších letech seznámil s Terezou Brdečkovou a spo-
lečně se snaží nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří Trnka. Věnují se 
jeho nesnadným začátkům, ovlivněním českou loutkářkou tradicí, té-
měř osudově náhodnému přizvání k vedení studia animovaného filmu. 
Sledují jeho cestu za světovým úspěchem v temných 50. letech až k jeho 
konfliktu s komunistickým režimem na sklonku života.

Promítáme od 20.1.

Karel Svoboda:
Šťastná léta
r.: P. Klein Svoboda  |  ČR  |  2020 
90 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let

Filmový dokument o českém hudeb-
ním géniovi Karlu Svobodovi natočil 
jeho syn Petr Klein Svoboda a  jeho 

očima také život slavného skladatele ve snímku sledujeme. Známého 
autora oblíbených písní poznáme blíže než kdy předtím. 
Uvidíme oficiální archivy, ale i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti skry-
té - součástí dokumentu jsou totiž i unikátní záběry z domácího videa, 
kde uvidíme, že pracovní život se soukromým životem byly pro sklada-
tele zcela prolnuté. O  svém vztahu ke skladateli budou hovořit Karel 
Gott, Helena Vondráčková, Theodor Pištěk a další hvězdy české i svě-
tové kultury.

Promítáme od 23.1.

Králíček Jojo
(Jojo Rabbit)
r.: T. Waititi  |  USA  |  2019  |  108 min.   
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komediální drama

Režisér Taika Waititi přichází se 
svým osobitým stylem humoru ve 

svém novém filmu Králíček Jojo, satiře z druhé světové války. Jojo je 
malý německý chlapec, kterému se pohled na svět převrátí vzhůru no-

F I L M  M Ě S Í C E

hama, když zjistí, že jeho matka (Scarlett Johansson) skrývá v podkroví 
mladou židovskou dívku. S pomocí svého imaginárního přítele, idiotské-
ho Adolfa Hitlera, musí Jojo čelit i svému zaslepenému nacionalismu.  

19.1. od 13:00

Láska bez bariér
(Tout le monde debout)
r.: F. Dubosc  |  Francie/Belgie  |  2018 
107 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
žánr: romantická komedie

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

a ulovit každou ženu, která kolem něj třeba jen projde a stojí za hřích. 
Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje se a především ne-
ustále lže. A když jej náhodou přistihne nová sousedka Julie v situaci, 
kdy zrovna sedí na invalidním vozíku po matce, a chce o něj začít pečo-
vat, jeho srdce zajásá. Repertoár svůdnických postupů si právě rozšířil 
o nový trik a navíc se díky němu seznámil s krásnou ženou. Ale vše se 
zkomplikuje, když přijme její pozvání na oběd k rodičům. Setká se zde 
totiž s Juliinou sestrou Florence. Což by v jiné situaci určitě uvítal, jenže 
i ona sedí na vozíku…

18.1. od 16:00

Láska na druhý pohled 
(Mon inconnue)
r.: H. Gélin  |  Francie  |  2019  |  117 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  žánr: 
romantická komedie

Když se Raphael a  Olivia ve svých 
osmnácti setkali, byla to láska na 

první pohled. A začátek velkého milostného 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 karié-
ru, v které ji její manžel ohromený vlastním spisovatelským úspěchem 
podporoval stále méně a  méně. Jednoho večera to si Olivia přestane 
být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje. Následujícího rána 
se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž do 
paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život…

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M
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Promítáme od 9.1.

Můj příběh
r.: L. Adam  |  H. Hendrychová  |  ČR   
2019  |  90 min.  |  doporuč. přístup.: 
12 let  |  žánr: romantické drama

V novém českém snímku s Vlastinou 
Svátkovou, Vilmou Cibulkovou a Sa-
šou Rašilovem v hlavních rolích bu-

deme sledovat příběh mladé talentované Elizabeth, která rezignuje na 
úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však 
dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí 
v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým za-
čátkem. Elizabeth odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní 
osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život 
oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému 
životu, ale především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se 
zrodí prozření a  Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí 
i skutečnou a bezpodmínečnou lásku. 

Promítáme od 9.1.

Na nože (Knives Out)
r.: R. Johnson  |  USA  |  2019  |  130 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: krimikomedie

Když slavného autora detektivek, 
pana Thrombeye (Christopher Plu-
mmer), najdou těsně po oslavě 85. 

narozenin v  jeho sídle mrtvého, objeví se na místě činu poněkud zá-
hadně  svérázný a šarmantně neodbytný detektiv Benoit Blanc (Daniel 
Craig). Postupně se seznamuje se všemi členy rozhádané excentrické 
rodiny i s jejich oddaným služebnictvem a pokouší se rozmotat síť utka-
nou ze lží a polopravd, aby z ní vylovil pravdu o smrti starého pána.
V napínavém, ale i humorném příběhu v duchu nejlepších tradic z dob 
Agathy Christie (kromě jmenovaných) herecký koncert rozehrávají: Chris 
Evans, Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Don Johnson a mnozí další.

13.1. od 17:45

Panství Downton 
(Downton Abbey)
r.: M. Engler  |  GB  |  2019  |  122 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: dobové drama

Příběh rodiny Crawleyových, boha-
tých majitelů velkého panství na an-

glickém venkově na počátku 20. století přichází na plátna kin. Filmové 
pokračování jednoho z nejúspěšnějších seriálů všech dob.

Stejně jako seriál, je i jeho filmové pokračování dokonalou kronikou živo-
ta příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních dese-
tiletích dvacátého století. Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo kon-
trastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým 
rituálům. Majitelé panství ale tuší, že pokud nepůjdou s dobou a nepod-
stoupí dobrovolnou modernizaci, nemají naději na přežití. Tím spíše, že 
ty, kteří se jim starají o celodenní servis, postihly emancipační tendence 
a představa, že budou svým pánům sloužit až za hrob, už dávno vyšla 
z módy. V této atmosféře bublajícího neklidu dorazila na panství zpráva, 
že ho poctí návštěvou anglický král. Pro všechny je to životní zážitek, na 
který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc než stoprocentně připravit.  

Promítáme od 1.1.

Portrét dívky
v plamenech (Portrait 
de la jeune fille en feu)
r.: C. Sciamma  |  Francie  |  2019 
120 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  žánr: historické drama

Jeden z nejlepších snímků loňského roku nás zavádí do Bretaně roku 
1760. Talentovaná malířka Marianne odjíždí do panského domu na izolo-
vaném ostrově, kde má namalovat svatební portrét Héloise – mladé dívky 
z bohaté rodiny, jež na přání své matky právě opustila klášter, aby se pro-
vdala do Milána. Héloise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se 
odmítá nechat portrétovat, Marianne proto hraje roli najaté společnice 
a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně 
roste vzájemná přitažlivost, umocněná blížícím se koncem svobody.

10.1. od 13:30

Poslední aristokratka
r.: J. Vejdělek  |  ČR  |  2019  |  110 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení 
žánr: komedie

Filmová adaptace populární knihy 
Evžena Bočka v režii Jiřího Vejdělka 
(Ženy v pokušení, Tátova volha).

Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci díky svým šlechtickým před-
kům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po 
více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou 
Vivien na velký návrat do Čech. V hlavních rolích Hynek Čermák, Tatia-
na Dyková, Eliška Balzerová a Vojtěch Kotek.

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



3.1. od 18:30   4.1. od 18:30

Pražské orgie
r.: I. Pavlásková  |  ČR  |  2019  |  112 
min.  |  dopor. příst.: 12 let  |  české 
titulky žánr: drama/komedie

Příběh nového filmu režisérky Ire-
ny Pavláskové (Fotograf, Čas sluhů) 
nás zavádí do poloviny 70. let. Slav-

ný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego 
Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevy-
dané knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou 
spisovatelkou Olgou a  pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý 
hledá únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své vůli sta-
ne nejen divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž 
mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit. Zuckermanova pražská ná-
vštěva, plná bizarních setkání s podivuhodným uskupením různorodých 
lidí se brzy stane téměř dobrodružnou a nebezpečnou misí. Zuckerman 
si nakonec není jistý, kdo je přítel a kdo je provokatér a donašeč. Kdo 
jsou lidé z dekadentních orgií v domě syna slavného malíře? Kdo je vy-
plašený student, který ho upozorňuje, že musí okamžitě opustit Čes-
koslovensko? Kdo je jeho průvodce normalizačním peklem, vyhozený 
divadelní režisér a nyní údržbář v kotelně muzea? A kdo je jeho Olga: 
skandalistka a rebelka nebo hráčka dvojité hry? V ohrožení se ocitá ne-
jen Zuckermanova svoboda, ale možná i jeho život.

6.1. od 18:00

Přes prsty
r.: P. Kolečko  |  ČR  |  2019  |  101 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
žánr: komedie

Nová česká komedie s  Petrou Hře-
bíčkovou, Jiřím Langmajerem a Voj-
těchem Dykem v hlavních rolích.

Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na 
nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. 
Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické 
hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svo-
bodná a bezdětná Linda nechápe, obzvlášť, když se jim podařilo kvalifi-
kovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svéráz-
ný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra...

Promítáme od 23.1.

Příliš osobní známost
r.: M. Ferencová  |  ČR/SR  |  2020 
107 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: romantická komedie 

Eliška Balzerová, Tatiana Dyková 
a Petra Hřebíčková v hlavních rolích 
nové koprodukční komedie, natoče-

né podle oblíbené stejnojmenné knihy Evy Urbaníkové.
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouho-
letou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru 
nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její 
jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením 
s  výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor 
je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako 
vysněný ráj… 
Také Natáliin život nabírá nový směr. Když potkává okouzlujícího pod-
nikatele, vdovce Marka a  jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho 
čekat. Až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchýně Evy, 
která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky, je jejich společné soužití 
téměř idylické. Do jejich životů však zasáhne nečekaná krize. Markova 
firma zkrachuje a zůstanou mu jen dluhy. Marek začíná hledat útěchu 
v alkoholu a jeho zoufalství se mění ve zlobu…

15.1. od 13:30   17.1. od 16:15

Rebelky (Rebelles)
r.: A. Mauduit  |  Francie  |  2019  |  87 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
žánr: komedie

Sandra, bývalá miss Nord-Pas-de-
-Calais, nemá práci ani vzdělání. 
Vrací se bydlet k matce a jediná prá-

ce, kterou sežene, je u pásu v místní rybí konzervárně. To by ještě šlo, 
kdyby nemusela odrážet neodbytné návrhy svého nadřízeného. Když 
nešťastnou náhodou způsobí jeho smrt, začne se roztáčet řetězec tragi-
komických událostí… Nehodě jsou totiž přítomny dvě další dvě Sandřiny 
kolegyně, a když se chystají zavolat pomoc, najdou ve skříňce mrtvého 
tašku plnou peněz. Co mají udělat s tělem, a co s penězi…?

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
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19.1. od 16:30

Lucian Freud: Autoportrét
(Lucian Freud: A Self Portrait)
r.: D. Bickerstaff  |  GB  |  2020  |  90 
min.  |  doporuč. příst.: bez omezení 
žánr: dokument

Poprvé v historii vystavuje Královská 
akademie umění v Londýně, ve spo-

lupráci s  Muzeem výtvarných umění v  Bostonu, autoportréty Luciana 
Freuda. Výstava představuje více než 50 maleb, grafik a kreseb, ve kte-
rých tento mistr moderního britského umění upřel své neochvějné oko 
sám na sebe. Jeden z nejslavnějších malířů naší doby, Lucian Freud, 
je jedním z mála umělců 20. století, kteří se portrétovali s takovou dů-
sledností. Po téměř sedmi desetiletích jeho autoportréty umožňují fas-
cinující pohled jak do jeho duše, tak na vývoj jeho malířské tvorby, od 
nejstaršího autoportrétu z roku 1939 až po ten konečný o 64 let později. 
Jeho portréty, které jsou nyní vystaveny společně, představují strhující 
studii dynamiky stárnutí a procesu sebereprezentace. 

9.1. od 19:30   12.1. od 18:30

Srdcová královna
(Dronningen)
r.: May el-Tukhy  |  Dánsko/Švédsko, 
2019  |  127 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 15 let  |  žánr: drama

Úspěšná právnička Anna žije v krás-
ném moderním domě se dvěma 

dcerami a  manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí až 
příchod Petrova problematického náctiletého syna z předchozího vtahu, 
s nímž Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být pouhým flirtem, se 
rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti s niči-
vými důsledky…

Promítáme od 2.1.

Šťastný nový rok
r.: J. Kroner  |  SR/ČR  |  2019  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
žánr: romantická komedie

Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Táňa 
Pauhofová, Jakub Prachař a spousta 
dalších hereckých hvězd v  roman-

tické zimní komedii o tom, že láska má mnoho podob, ale nakonec si 
stejně najde každého. 
Příběh se odehrává mezi Vánocemi a  Novým rokem v  pohádkově za-
sněžených Vysokých Tatrách. Tam se na jednom místě setkává parta 
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní 

S C A N D I

příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především 
trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný 
naopak budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale čeká řada roman-
tických a komických situací a jedno velké překvapení.

Promítáme od 3.1.

Tenkrát podruhé
(La Belle Époque)
r.: N. Bedos  |  Francie  |  2019  |  115 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: komedie/drama

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdy-
byste měli tu možnost? Před tuto 

otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový poukaz 
agentury Time Travelers. Ta s pomocí filmových kulis a herců dokáže 
zinscenovat jakoukoli epochu a zprostředkovat svým klientům setkání 
se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání. Zatímco jiní zákazníci se 
chtějí podívat na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem, Victor touží 
vrátit se do nespoutaných sedmdesátých let a ještě jednou prožít první 
rande se svou ženou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nud-
ného páprdu v pruhovaném pyžamu. Chytrá a zábavná love story vypráví 
o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrás-
nější okamžiky. Je to potřeba k tomu, abychom se znovu zamilovali?

Promítáme od 2.1.

Vlastníci
r.: J. Havelka  |  ČR  |  2019  |  96 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie/drama

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlast-
ní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastní-
ci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim 

byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, 
na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Na-
jdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vy-
počítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé 
ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí 
společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty…
Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky 
chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáško-
vi se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedant-
sky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) 
všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastu-
puje svoji maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová), zastupovaná 
panem Novákem (Ondřej Malý), hledá způsoby jak zhodnotit svůj maje-
tek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří 
Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři 
Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor So-
kol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…

S V Ě TO V É  M A L Í Ř S T V Í



Promítáme od 4.1.

Výjimeční (Hors normes)
r.: O. Nakache  |  E. Toledano  |  Fran-
cie  |  2019  |  114 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  žánr: komedie

Tvůrci celosvětového hitu Nedotknu-
telní ve svém nejnovějším snímku 
vyprávějí o Brunovi, altruistovi, kte-

rý vede spolek pro děti s postižením a pro dospívající, jejichž případy 
jsou tak komplikované, že je všude jinde odmítli. Jeho nejlepší přítel 
Malik učí mladistvé ze sociálně slabých rodin, jak se o tyto děti starat. 
Přes 20 let žijí Bruno a Malik ve světě lidí, s nimiž si společnost neví 
rady. Přesto je neopouští optimismus a smysl pro humor. Ať už jejich 
autistický klient podesáté zastaví pařížské metro ve špičce, nebo kvůli 
práci v podstatě nestíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Bruno-
va organizace zrušena, jeho neotřelý přístup se totiž nelíbí každému. 
Brunovi a Malikovi tak nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce 
smysl.

19.1. od 15:15

Yao
r.: P. Godeau  |  Fra/Senegal  |  2018 
104 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
žánr: komedie, drama, roadmovie

Třináctiletý Yao žije ve vesnici na se-
veru Senegalu a  je ochotný udělat 
vše pro to, aby se mohl setkat se 

svým hrdinou, kterým je Seydou Tall (Omar Sy), slavný francouzský he-
rec. Seydou je pozvaný do Dakaru, aby tam představil svou novou knihu, 
a po prvé navštíví zemi, ze které pochází. Aby si mladý Yao splnil svůj 
sen, naplánuje útěk a sám překoná 387 kilometrů, které ho dělí od hlav-
ního města. Herec je dojatý jeho odhodlaností a rozhodne se doprovodit 
chlapce zpět domů. Na prašných a nejistých senegalských cestách však 
Seydou pochopí, že se přibližuje nejen k chlapcově vesnici, ale zároveň 
ke svým kořenům...

Promítáme od 1.1.

Zakleté pírko
r.: Z. Troška  |  ČR  |  2019  |  95 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: pohádková komedie

V  nové pohádkové komedii Zdeňka 
Trošky žije dívka Aninka na statku se 
dvěma nafoukanými sestrami, kte-

rým musí sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prin-
ce Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Anin-

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

ka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. 
Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve 
světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou svého milého. Jejím 
průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před 
zlým sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přesto-
že vodnická kouzla dokáží Anince pomoci, jak k uzdravení nemocných, 
tak na obranu proti loupežníkům, k záchraně Vítka bude potřeba pře-
devším pravá láska.

18.1. od 18:30
Zatoulaný (Sauvage)
r.: C. Vidal-Naquet  |  Francie  |  2018 
97 min.  |  doporuč. přístup.: 18 let 
žánr: drama

Odvážný snímek, líčící prostřednic-
tvím velmi intimních záběrů život 
pařížského prostituta, může leckoho 

šokovat, nicméně toto není jeho hlavním posláním.
Hlavní postavou snímku je mladík Léo. Muži, kteří si jej najímají, jsou 
pro něj stejně zaměnitelní jako dny, jimiž se protlouká. Jeho minulost 
je nám neznámá, budoucnost nejasná. Jediným opěrným bodem je pro 
dvaadvacetiletého mladíka přítomnost, a ta není dvakrát růžová – pro-
dává se na ulici, nemá, kde by složil hlavu, a únik mu dokážou poskyt-
nout jen drogy. Na rozdíl od ostatních prostitutů navíc nechodí s klienty, 
aby si vydělal peníze, nýbrž aby si na pár okamžiků užil blízkost a teplo 
těl, která má uspokojit. Jako by ale do světa neosobních setkání, násilí 
a konkurence nepatřil. Potřebu lásky totiž v momentě, kdy již všechny 
zábrany padly, nejde lehce uspokojit…

F R A N CO U Z S K Ý  F I L M

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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51 míst (5 dvojsedadel), Obraz 2K, 3D, zvuk Dolby Surround 7.1
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz,  www.facebook.com/kinolucerna

Pokladna a  rezervace: tel.: 736 431 503, 224 216 972

MALÝ KINOSÁL
V PRAŽSKÉ LUCERNĚ
filmová historie kam se podíváte
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Laskavý, dojemný 
a nezapomenutelný příběh 

s tajemstvím

norský bestseller   
pro milovníky vánoc všech  

věkových kategorií

Extase
film Gustava Machatého

digitálně restaurovaný a zpět  
v kinech 17. ledna 2020

www.nfa.cz
www.zpetvkinech.cz
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Ovládají Vás emoce?

19:00, kino Lucerna
host Lenka Černá

omproject.cz

česká premiéra 
e-motion 2.0



PARTNER:

4.1., 5.1., 11.1., 12.1. 18.1., 25.1.,

RODINNÉ VÍ KENDY
V KINE LUCERNA

  17. – 19. 1. 2020
v kině Lucerna

Víkend
  s francouzským
    � lmem
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V HODNOTĚ 50,– Kč

Sada padesátikorunových 

dárkových poukázek 
na vstupenky do kina Lucerna 

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

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

www.lucerna.cz

TADY
MŮŽE BÝT

VAŠE INZERCE

1/1

1/2

1/3

Bližsí informace na produkce@lucerna.cz

CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

1/2 STRANY
100 x 105 mm + 5 mm spad

1/3 STRANY
100 x 70 mm + 5 mm spad



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

PÁ  3.1. 13:30 Portrét dívky v plamenech, Francie 
PO  6.1. 13:30 Šťastný nový rok, SR/ČR 
ST  8.1. 13:30 Senior Art: Jiří Trnka: Nalezený přítel, ČR/Francie 
PÁ  10.1. 13:30 Poslední aristokratka, ČR
PO  13.1. 13:30 Vlastníci, ČR 
ST  15.1. 13:30 Senior Art: Rebelky, Francie
ČT  16.1. 13:30 Tenkrát podruhé, Francie 
NE  19.1. 16:30 Světové malířství: Lucian Freud: Autoportrét – senior. sleva 50,- kč

PO  20.1. 13:30 Cats, GB/USA 
ST  22.1. 13:30 Senior Art: Amundsen, Norsko/Švédsko/ČR 
PÁ  24.1. 13:30 Karel Svoboda: Šťastná léta, ČR 
NE  26.1. 15:45 Bolšoj Balet: Giselle, přmý přenos – seniorská sleva 50,- kč

PO  27.1. 13:30 Můj příběh, ČR 
ST  29.1. 13:30 Senior Art: Curiosa, Francie
PÁ  31.1. 13:30 Příliš osobní známost, ČR/SR 
ÚT  31.1. 17:00 Silvestrovský galakoncert Berlínské filhar. 2019 – senior. sleva 50,- kč

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 ÚNOR 2020:
Judy
r.: R. Goold, GB, 2019
Životopisný snímek o  osudech, vzestupech a  pádech feno-
menální hollywoodské herečky a  zpěvačky Judy Garlandové, 
kterou ztvárňuje neméně fascinující Renée Zellweger (Deník 
Bridget Jones). Z nedlouhé kariéry velké hvězdy světového fil-
mu (zemřela na předávkování v pouhých 47 letech) připomeň-

me snímky Čaroděj ze země OZ, Zrodila se hvězda (verze z roku 1954), nebo třeba Norimberský 
proces.

V síti
r.: V. Klusák, B. Chalupová, ČR, 2020
Celovečerní dokumentární film, který naléhavým způsobem 
otevírá doposud tabuizované téma zneužívání dětí na interne-
tu. Jen ze statistik vyplývá, že bezmála třetina českých dětí na 
vlastní oči zažila, že před nimi někdo masturboval prostřed-
nictvím webkamery. Hlavní linka filmu sleduje radikální psy-

chosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají 
děti ve věku 11–13 let.


