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1. MS PÁ
13:00 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
13:30 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, ČR 130,-
15:45 Staříci ČR/SR 139,-
15:30 • Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 139,-
17:30 Poslední aristokratka, ČR 139,-
18:00 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-

20:00 Aussie a Kiwi Film Fest: Dámy v černém (Ladies in Black) 
150,-

20:30 • Joker, USA 145,-
2. SO

13:00 Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-

13:15 • Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:15 • Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, ČR 130,-
15:30 Joker, USA 145,-
17:30 • Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-

20:30
Aussie a Kiwi Film Fest: Dobrodružství Priscilly, královny 
pouště (The Adventures Of Priscilla Queen Of The Desert) 
150,-

20:45 • Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 145,-
3. NE

13:00 Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
13:15 • Hodinářův učeň, ČR/SR

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:15 • Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, ČR 130,-
15:30 Joker, USA 145,-
17:30 • Hra (The Play), ČR/Chile/Fra/J. Korea 145,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-
19:30 • Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 145,-

4. PO
13:30 Pražské orgie, ČR 130,-
14:00 • Joker, USA 139,-

16:00 Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York), USA 
139,-

16:30 • Abstinent, ČR 139,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-
18:15 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
20:30 Cestovatelské kino: Kanada 149,-
20:45 • Joker, USA 145,-

5. ÚT
15:30 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, ČR 130,-
16:00 • Abstinent, ČR 139,-
20:15 • Joker, USA 145,-
20:30 Poslední aristokratka, ČR 145,-

6. ST
13:30 • Senior Art: Parazit (Gisaengchung), J. Korea 130,-
16:00 • Joker, USA 139,-

7. ČT
16:00 Staříci ČR/SR 139,-
16:30 • Bluesman, ČR 130,-

18:30 • Mezipatra 2019: Rodina je od slovesa naslouchat
(A Family Is a Derivative of Listening)

19:30 Mezipatra 2019: Adam, USA - slavnostní zahájení 120,-
20:30 • Joker, USA 145,-

8. PÁ
13:30 Poslední aristokratka, ČR 130,-
14:00 • Hra (The Play), ČR/Chile/Fra/J. Korea 139,-
16:00 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,-
16:00 Abstinent, ČR 139,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-

18:30 • Mezipatra 2019: Intenzita milostného pole
(Love Field Intenstity)

20:30 Mezipatra 2019: Konec století (Fin de siglo), Argentina
21:00 • Bluesman, ČR 130,-

9. SO
13:30 Staříci ČR/SR 145,-

14:00 • Addamsova rodina (The Addams Family), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:30 30. výročí pádu Berlínské zdi: Balón (Ballon), SRN - česká verze

16:00 • Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 145,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-
18:30 • Mezipatra 2019: Spiklenci (Partners in Crime)

20:30 Mezipatra 2019: Půda pod nohama
(Der Boden unter den Füßen), Rakousko

20:45 • Joker, USA 145,-
10. NE

13:15 Tenkrát v Hollywoodu, USA/GB 145,-

14:00 • Addamsova rodina (The Addams Family), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

16:00 • Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 145,-

16:30 Světové malířství na plátnech kin: Impresionisté z Paříže, 
Londýna a USA 250,-

18:15 Poslední aristokratka, ČR 145,-

18:30 • Mezipatra 2019: A žily spolu štastně, až…
(And They Lived Happily)

20:30 Mezipatra 2019: Dokud se tančí (And Then We Danced), 
Švédsko/Gruzie

20:45 • Joker, USA 145,-
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• Projekce v malém sále
Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)



11. PO
13:30 Poslední aristokratka, ČR 130,-
14:00 • Pavarotti, GB/USA 130,-
16:00 Staříci ČR/SR 139,-

16:15 • Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry, We Missed You),
GB/Fra/Bel 145,-

18:00 Bez věcí nad věcí (100 dinge), SRN - česká verze 135,-
18:30 • Mezipatra 2019: Kdy jindy, když ne teď (Now or Never)

20:30 Mezipatra 2019: Přestup v Port Authority (Port Authority), 
USA/Fra

20:30 • Joker, USA 145,-
12. ÚT

16:00 Staříci ČR/SR 139,-
16:15 • Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 139,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-

18:30 • Mezipatra 2019: A žily spolu štastně, až…
(And They Lived Happily)

20:30 Mezipatra 2019: Ke hvězdám (To the Stars), USA
20:30 • Dánská dívka (The Danish Girl), GB/Bel/USA/Dánsko

13. ST
13:30 Senior Art: Tiché doteky, ČR/Niz/Lot 130,-
16:00 Staříci ČR/SR 139,-
16:15 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
18:30 • Mezipatra 2019: O čem sním já (What I Dream About)

19:30 Mezipatra 2019: Matthias a Maxime, Kanada
- slavnostní zakončení

20:30 • Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry, We Missed You),
GB/Fra/Bel 145,-

14. ČT
15:30 Poslední aristokratka, ČR 139,-
15:45 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,-

18:00 Severský filmový podzim: Byl tady Saša (Čia buvo Saša), 
Litva - slavnostní zahájení, 135,-

20:30 SFP: Falešně (De frivillige), Dánsko
20:45 • Joker, USA 145,-

15. PÁ
13:15 • Joker, USA 139,-
13:30 Panství Downton (Downton Abbey), GB 130,-
15:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:45 SFP: Experiment (Experimentet), Dánsko 135,-
18:00 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
18:45 SFP: Neonové srdce (Usynligt hjerte), Dánsko 
20:30 • Poslední aristokratka, ČR 145,-
20:45 SFP: Heavy Trip (Hevi reissu), Finsko

16. SO

13:30 •
Fany a pes (Fritzi - Eine Wendewundergeschichte), SRN/ČR 
- česká verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. 
+ 2 děti)

14:45 SFP: Expedice na konec světa, Dánsko
15:30 • Poslední aristokratka, ČR 145,-
16:45 SFP: Rosemari, Norsko 
17:45 • Poslední aristokratka, ČR 145,-
18:45 SFP: Přežít léto (Išgyventi vasarą), Litva 
20:00 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
20:45 SFP: ZOO, Švédsko/Dánsko

17. NE

14:00 • Fany a pes, SRN/ČR - česká verze 145,- děti 125,-
(435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:00 Amnestie, SR/ČR - slavnostní představení za účasti tvůrců

- po filmu vernisáž a křest knihy v Galerii Lucerna 145,-

16:00 • SFP: Sedm písní z tundry (Seitsemän laulua tundralta), Fin 
18:00 SFP: Zahradní ulice (Garden Lane), Švédsko 
18:15 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
20:15 SFP: Nech mě padnout (Lof mér að falla), Island/Finsko 

18. PO
13:30 Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York), USA 130,-
15:30 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:45 SFP: Stopař (Ofelaš), Norsko 
17:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
18:45 SFP: Vzpoura v Kautokeinu (Kautokeino-opprøret), Norsko 
20:00 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
20:45 SFP: Emilia (Emilija), Litva

19. ÚT
16:30 SFP: Tresčí jazýčky (Tungeskjærerne), Norsko 
16:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
18:45 *Ladies Movie Night* Ženská na vrcholu, ČR 159,-
19:00 • SFP: Muž ze sněhové jeskyně (Snøhulemannen), Norsko 
20:45 • SFP: Cena za pól (The Prize of the Pole), Dánsko

20. ST
13:30 • Senior Art: Narušitel systému (Systemsprenger), SRN 130,-
15:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-

18:00 • Festival francouzského filmu: Mzda strachu
(Le Salaire de la peur) 120,-

21:00 • FFF: Loni v Marienbadu (L‘Année dernière à Marienbad) 
21. ČT

15:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:00 FFF: Láska na druhý pohled (Mon inconnue)
18:00 • FFF: Láska bez bariér (Tout le monde debout)

18:30 FFF: Nejlepší léta jednoho života
(Les Plus Belles Années d‘une vie)

20:15 • FFF: Sólo
20:30 FFF: Bílá jako padlý sníh (Blanche comme neige)
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22. PÁ
13:30 Poslední aristokratka, ČR 130,-
13:45 • Vlastníci, ČR 139,-
15:45 • Matthias a Maxime, Kanada 139,-
16:00 FFF: Láska na první boj (Les Combattants)

18:00 • FFF: Portrét dívky v plamenech
(Portrait de la jeune fille en feu)

18:15 • FFF: Tajemný Picasso (Le Mystère Picasso)
20:00 • FFF: Láska na druhý pohled (Mon inconnue)
20:30 FFF: Curiosa

23. SO

13:00 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:00 FFF: Yao
15:15 • Sbohem, synu, Čína 145,-
16:15 FFF: Tenkrát podruhé (La Belle Epoque
18:30 • FFF: Modlitba (La Prière)
18:45 FFF: Výjimeční (Hors normes)
21:00 • FFF: Neodolatelný muž (L‘Homme qu‘on aimait trop)
21:15 FFF: Pokoj 212 (Chambre 212)

24. NE

13:00 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

14:00 FFF: Mia a bílý lev (Mia et le lion blanc) - česká verze

15:15 • Vlastníci, ČR 145,-

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

17:30 • FFF: Ďábelské ženy (Les Diaboliques)
18:30 FFF: Rebelky (Rebelles)
20:00 • FFF: Vrah bydlí v čísle 21 (L‘Assassin habite au 21)
20:30 FFF: Zatoulaný (Sauvage)

25. PO
13:30 Amnestie, SR/ČR 130,-
14:00 • Vlastníci, ČR 139,-
16:15 • Poslední aristokratka, ČR 139,-

16:30 FFF: Neodolatelný muž
(L‘Homme qu‘on aimait trop)

18:30 • Vlastníci, ČR 145,-
19:00 FFF: Wellness (Thalasso)
20:30 • Matthias a Maxime, Kanada 145,-
21:00 • FFF: Tohle je láska (C‘est ça l‘amour)

26. ÚT
15:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:00 FFF: Sirotek (Orpheline)
18:00 • Vlastníci, ČR 145,-
18:15 FFF: Sbohem noci (L‘Adieu à la nuit)
20:15 • Matthias a Maxime, Kanada 145,-
20:30 FFF: Chvála Bohu (Grâce à Dieu)

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

27. ST
13:30 • Senior Art: Abstinent, ČR 130,-
15:45 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:00 FFF: Věrní nevěrní (L‘Homme fidèle)
18:00 FFF: Bezstarostná dívka (Une fille facile)
20:00 FFF: Mladý Ahmed (Le Jeune Ahmed)
20:15 • Amnestie, SR/ČR 145,-

28. ČT
16:00 Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:30 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 139,-
18:30 Italský festival - slavnostní zahájení

19:30 • Sbohem, synu, Čína 145,-
21:00 Vlastníci, ČR 145,-

29. PÁ
13:30 Vlastníci, ČR 130,-
13:45 • Matthias a Maxime, Kanada 139,-
16:00 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 139,-
16:15 Vlastníci, ČR 139,-
18:30 Italský festival 
19:00 • Ozvěny Noir Film Festivalu: Gauneři (Reservoir Dog) 135,-
20:30 Italský festival 

21:00 • Ozvěny Noir Film Festivalu:
Šarlatová ulice (Scarlet Street) 135,-

30. SO
13:15 Poslední aristokratka, ČR 145,-

13:00 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)

15:45 Vlastníci, ČR 145,-
16:00 • Amnestie, SR/ČR 145,-
18:00 Italský festival 
18:45 • Ozvěny Noir Film Festivalu: Křik chlapce (The Window) 135,-
20:30 • Ozvěny Noir Film Festivalu: Rebecca 135,-
20:45 Italský festival 



Promítáme od 4.11.

Abstinent
r.: D. Vigner  |  ČR 2019  |  78 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
drama

Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) 
je pacientem protialkoholní léčebny. 
Ocitá se tak na místě, které si vět-

šina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je 
jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. 
Stačí k tomu málo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat 
maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlav-
ně správné časy na pořádnou pařbu s partou, na rande s holkou nebo 
na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam byl přesvědčený, že má 
všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připa-
dal si po něm mnohem odvázanější a  vtipnější. A  jeho rodiče? Ti byli 
v pohodě a díky bohu si ho moc nevšímali. Jenomže pak se to podělalo 
a přišel nevyhnutelný průšvih. Adam se nedobrovolně dostal do léčebny. 
Zde přísnému odvykacímu režimu zpočátku vzdoruje, setkává se s dal-
šími pacienty a s  jejich životy poznamenanými alkoholovou závislostí. 
Negativní postoj k léčbě a v podstatě i k vlastnímu životu Adamovi vydrží 
do chvíle, než se sblíží s empatickým terapeutem. Nehostinné prostředí 
léčebny se pro Adama mění v útočiště a postupně se stává místem se-
bereflexe nedávné události, která nenávratně změnila jeho život.

9.11. od 14:00   10.11. od 14:00

Addamsova rodina
(The Addams Family)
r.: G. Tiemah & C. Vernon  |  USA 
2019  |  87 min.  |  doporuč. přístup-
nost: bez omezení  |  česká verze 
žánr: animovaná komedie

Připravte si prsty na lusknutí! Na 
plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny 
soutěže na Halloween. Tentokrát se členové této vtipné a výstřední ro-
dinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit 
na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí do-
kázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.

Promítáme od 17.11.
Amnestie
r.: J. Karásek  |  SR/ČR 2019  |  128 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: drama, thriller

Jako hlavní filmový příspěvek k  30. 
výročí Sametové revoluce přichází 

do kin česko-slovenský snímek Amnestie. Emotivní thriller vypráví na 
modelovém příběhu tří párů, jejichž životy se prolínají na pozadí ob-
rovských a rychlých revolučních změn v roce 1989, o manipulaci, násilí 
a zradě. Hlavní dějovou linkou je ale největší vězeňská vzpoura v celé 
historii Československa. Ta vznikla v káznici Leopoldov v důsledku roz-
sáhlé amnestie prezidenta Václava Havla, kterou udělil po svém prvním 
zvolení v lednu 1990, ale na těžké zločince, umístěné v této věznici, se 
nevztahovala. 
V hlavních rolích Juraj Bača, Anna Geislerová a Marek Vašut.

11.11. od 18:00
Bez věcí nad věcí
(100 Dinge)
r.: F. D. Fitz  |  SRN  |  2018  |  111 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  čes-
ká verze  |  žánr: komedie

Jaký by byl váš život, kdybyste se ze 
dne na den vzdali všech věcí?

Toni miluje svůj kávovar. Paul zbožňuje svůj chytrý telefon. Toni by se 
rozhodně neobešel bez pilulek na růst vlasů. Paul si nedokáže předsta-
vit chvíli bez Amazonu, Siri a svých supermódních tenisek. Oba kamará-
di mezi sebou každý den bojují o to, kdo je lepší a větší borec.
Všechno se změní jednoho rána, kdy se oba probudí nazí na zemi 
v prázdném bytě. Den číslo 1 ve stodenní sázce, kterou včerejšího bu-
jarého večera uzavřeli. Vzdali se všeho, co vlastní. Každý den dostanou 
zpět pouze jednu ze svých věcí.
Každodenní život se pro Toniho a Paula najednou stává nesmírně kom-
plikovaný, ale zároveň neuvěřitelně jednoduchý. Kolik věcí je v  životě 
opravdu nezbytných? 

7.11. od 16:30   8.11. od 21:00

Bluesman
r.: M. Rákosník  |  ČR  |  2019  |  75 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: hudební dokument

Chceš si sáhnout na život? Zkus 
BLUES! Hudební dokument pro mi-
lovníky kytar a  blues. Billy Gibbons 

nebo Eric Clapton mají jedno společné. Elektrické kytary od českého vý-
robce RNDr. Petera Jurkoviče. Na motivy jeho příběhu vznikl film, který 
propojuje nejen umělce bluesové scény.
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12.11. od 20:30

Dánská dívka
(The Danish Girl)
r.: T. Hooper  |  GB/Bel/USA/Dánsko   
2015  |  119 min.  |  doporuč. přístup.: 
15 let  |  žánr: životopisné drama

Snímek nás zavede do Kodaně dva-
cátých let minulého století. Einar 

Wegener (Eddie Redmayne) patří k  nejlepším dánským malířům své 
doby, jeho žena Gerda (Alicia Vikander) mu přitom poskytuje maximální 
podporu a  přitom se sama snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné 
borcení jejich harmonického vztahu odstartuje banální příhoda – Gerdě, 
která připravuje sérii baletních portrétů, nedorazí figurantka, a Einar 
svolí, že své ženě bude sedět modelem, oblečený do baletního kostýmu. 
Intenzivní spojení s ženským elementem v Einarovi rozpoutá obrovský 
emocionální zmatek, s nímž se vyrovnává nejprve „nevinnou“ hrou na 
tajemnou dánskou dívku Lili, a později čím dál silnějším přesvědčením, 
že pouze jako žena dokáže být šťastný. A byl by ochoten podstoupit co-
koliv, aby jeho transformace byla dokonalá. Během této proměny ho 
věrně provází jeho Gerda, která díky své nové múze Lili sice konečně 
prorazila jako umělkyně, ale zároveň ztratila svou životní lásku

4.11. od 16:00   18.11. od 13:30

Deštivý den v New Yorku
(A Rainy Day in New York)
r.: W. Allen  |  USA  |  2019  |  92 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
romantická komedie

Každý nový snímek režisérské le-
gendy Woodyho Allena je pro nároč-

nějšího filmového diváka vždy událostí roku. Nejinak tomu zřejmě bude 
i s romantickou komedií Deštivý den v New Yorku, která vypráví o dvou 
mladých lidech, kteří zavítají na víkendovou návštěvu „Velkého jablka“, 
ale díky špatnému počasí zažijí spoustu nečekaných dobrodružství.
V hlavních rolích Timothée Chalamet (Dej mi své jméno), Elle Fanning 
(Koupili jsme zoo), Selena Gomez a Jude Law.

16.11. od 14:00   17.11. od 13:30

Fanny a pes
(Fritzi - Eine Wendewun-
dergeschichte)
r.: M. Bruhn & R. Kukula  |  SRN/Lux/
Bel/ČR  |  2019  |  90 min.  |  doporuč. 
přístup.: bez omezení  |  česká verze   
žánr: animovaný

Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa 
své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s  maminkou na letní 
prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do 
třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho jiných 
uprchla s rodinou na Západ.  Ze třídy mizí i další děti, a pro Fany tak 
začíná dobrodružství při hledání kamarádky, které ji zavede do víru za-
čínajících pravidelných pondělních demonstrací i na státní hranice, ale 
zapříčiní i konflikty s její prorežimní učitelkou. Zdá se, že se věci začínají 
dávat do pohybu... Příběh Fany líčí průběh pokojné revoluce na podzim 
roku 1989 z pohledu dítěte.

3.11. od 17:30   8.11. od 14:00

Hra (The Play)
r.: A. F. Almendras  |  ČR/Chile/Fra/J. 
Korea  |  2019  |  93 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  žánr: drama

Svět Petra (Jiří Mádl), mladého ře-
ditele oblastního divadla, se začne 
rozpadat poté, co se rozhodne zre-

alizovat svůj sen, ambiciózní adaptaci Euripidova klasického dramatu 
o Faidře. Během zkoušek přijde o dva hlavní protagonisty a město mu 
vyhrožuje krácením rozpočtu kvůli politickému obsahu jeho adaptace. 
Petr se zamiluje do hlavní herečky Karolíny. Napětí doma se stupňuje. 
Petr se rodinného života příliš neúčastní ani jako manžel, ani jako otec. 
Krátce před premiérou ho obě ženy opouštějí. Jeho žena už toho má 
dost a Karolína prostě zmizí. Petr se na poslední chvíli snaží zachránit 
své dílo, ale hra je fiasko. Zničený začne lepit dohromady střípky svého 
rozbitého života. Ale není na to už pozdě?

Promítáme od 2.11.

Hodinářův učeň
r.: J. Rudolfová  |  ČR/SR  |  2019 
102 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omez.  |  žánr: pohádková komedie

Viktor Preiss, Jana Plodková, Jaro-
slav Plesl a Václav Neužil v hlavních 
rolích nové pohádkové komedie.

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři „sudičky“: dva dobří duchové 
osudu Rodovoj a Rodovít mluví o bohatství a lásce, zlá sudička Lichorad-
ka o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana 
se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho 
do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou 
Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa 
s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, 
jestli hodinky vůbec existují, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho 
ženou nikdy nestane. Urban se tedy vydává na dalekou cestu plnou pře-
kážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem 
a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v pa-
tách má své tři souputníky, dva pomáhají a jedna škodí.



Promítáme od 1.11.

Jiří Suchý – Lehce 
s životem se prát
r.: O. Sommerová  |  ČR  |  2019 | 102 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení žánr: dokument

Muž mnoha řemesel, herec, spisova-
tel, režisér, libretista, skladatel, tex-

tař, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to ur-
čitě není ještě všechno. Především legenda české kultury, která ovlivnila 
několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, 
natočila dokumentární film Olga Sommerová (Věra 68, Magický hlas re-
belky, Červená). Jiří Suchý svým všestranným geniálním talentem ovlivnil 
v průběhu šedesáti let své tvůrčí dráhy několik generací. Svými písňovými 
a divadelními texty obohatil s nevídanou působivostí nejen český jazyk, 
ale i naše kulturní bohatství. V průběhu šedesáti let uvedl v Semaforu 
stovku her, napsal texty k 1400 písním a složil hudbu k 500 songům. „Do-
dnes mi není jasný, jak vznikne nápad. Mám ctižádost, aby to dobrý, co 
jsem napsal, mě přežilo…,“ zazní mimo jiné z umělcových úst ve filmu.

Promítáme od 1.11.

Joker
r.: T. Phillips  |  USA  |  2019  |  122 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: krimi, drama, thriller

Čerstvý vítěz letošního benátského 
festivalu si z tohoto klání odvezl soš-
ku Zlatého lva za nejlepší film festi-

valu. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho 
pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se 
v převleku za klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do 
konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí, dosa-
hující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se čím dál více propadá 
do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou celý svět 
brzy bude znát pod jménem Joker…

30.11. od 13:00

Ledové království II 
(Frozen II)
r.: Ch. Buck & J. Lee  |  USA  |  2019 
cca 100 min.  |  doporučená přístup-
nost: bez omezení  |  česká verze 
žánr: animovaný, hudební

Proč se Elsa narodila s  kouzelnou 
mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové králov-
ství. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa 

vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové králov-
ství se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. V novém pokračování 
musí doufat, že je mocná dostatečně…

Promítáme od 16.11.

Le Mans ‚66
(Ford v Ferrari)
r.: J. Mangold  |  USA  |  2019  |  152 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: životopisné drama

Strhující legendární příběh o  tom, 
jak konstruktér aut Carroll Shel-

by a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční 
závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim 
v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966. 
V roce 1959 je Carroll Shelby (Matt Damon) na absolutním vrcholu, vy-
hrál nejtěžší motoristický závod na světě 24 hodin Le Mans. Po největší 
triumfu tohoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána – lékaři od-
halená srdeční vada mu znemožní pokračovat v  závodění. Shelby tak 
začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý konstruktér. Spolupracuje 
s  týmem, do nějž patří i  vynikající zkušební jezdec a britský šampión 
Ken Miles (Christian Bale). Miles je nejen špičkovým závodníkem odda-
ným své rodině, ale je také nesnesitelně arogantní a naprosto neschop-
ný jakéhokoliv kompromisu.
A právě tento tým automobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby 
pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto, které by 
mohlo nad Ferrarim zvítězit…

Promítáme od 22.11.

Matthias a Maxime
r.: X. Dolan  |  Kanada  |  2019  |  119 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: drama

Titulní hrdinové nejnovějšího sním-
ku uznávaného tvůrce Xaviera Dola-
na (Imaginární lásky, Tom na farmě) 

Matthias a Maxime jsou nerozluční kamarádi už od dětství. Když jsou 
ale během natáčení studentského filmu vyzváni, aby se políbili před ka-
merou, vše se náhle promění. Zdánlivě nenarušitelné pouto je znejistě-
no pochybnostmi, jaké city k sobě opravdu chovají…

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



2.11. od 17:30

Nabarvené ptáče
r.: V. Marhoul  |  ČR/R/Ukr  |  2018 
169 min.  |  doporuč. přístupnost: 18 
let  |  žánr: drama

Ve snaze uchránit své dítě před ma-
sovým vyhlazováním Židů, posílají 
rodiče syna k  příbuzné na venkov 

kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a  tak 
je chlapec nucen vydat se na cestu a protloukat se úplně sám divokým 
a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky 
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný 
boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, 
o svojí budoucnost... Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh za-
obírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné 
straně a nevinností a láskou na straně druhé. 

Promítáme od 2.11.

Narušitel systému 
(Systemsprenger)
r.: N. Fingscheidt  |  SRN  |  2019 
118 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: drama

Emotivní drama o  devítileté dívce 
s  problémovým chováním a  tváří 

anděla natočila jako svůj debut německá režisérka Nora Fingscheidt. 
Strhující příběh dítěte, jehož matka o něj nezvládá pečovat a s nímž si 
nevědí rady ani sociální pracovníci, je dechberoucím svědectvím o neu-
tišitelném vzteku i touze po lásce. V hlavní roli filmu, ubíhajícím v tempu 
podobně intenzivním jako hrdinčiny emoce, podává autentický a strhují-
cí výkon Helena Zengel.

Promítáme od 1.11.

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 
života příslušníků britské aristokracie a  jejich zaměstnanců v prvních 
desetiletích dvacátého století. Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo 
kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a za-

žitým rituálům. Majitelé panství ale tuší, že pokud nepůjdou s  dobou 
a nepodstoupí dobrovolnou modernizaci, nemají naději na přežití. Tím 
spíše, že ty, kteří se jim starají o celodenní servis, postihly emancipač-
ní 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 stopro-
centně připravit.

6.11. od 13:30

Parazit
(Gisaengchung)
r.: Pon Džun-ho  |  Jižní Korea  |  2019 
132 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  žánr: černá komedie

Hlavními hrdiny snímku, který si le-
tos odvezl z festivalu v Cannes Zla-

tou palmu pro nejlepší film, jsou čtyři prohnaní členové jedné chudé 
rodiny, kteří se rozhodnou infiltrovat do bohaté domácnosti velmi zá-
možného byznysmena jménem Park. Co se může stát, když se setkají 
dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrille-
ru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. 
Podle mnohých ohlasů z canneského festivalu je Parazit jeho nejzábav-
nějším vítězem od dob Pulp Fiction.

11.11. od 16:15   13.11. od 20:30

Pardon, nezastihli 
jsme vás (Sorry We 
Missed You)
r.: K. Loach  |  GB/Fra/Bel  |  2019 
100 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: drama

Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy už od finančního zhrou-
cení v roce 2008. Příležitost vybojovat si opět trochu nezávislosti nyní 
přichází s  lesklou novou dodávkou a šancí rozjet franšízu jako samo-
statný kurýr. Je to tvrdá práce a ani práce jeho ženy jako pečovatelky 
není snadnější. Rodinná jednotka je silná, ale když přijdou tlaky z růz-
ných strany, všechno se začíná hroutit…

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



Promítáme od 1.11.

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, Tatiana 
Dyková, Eliška Balzerová a Vojtěch Kotek.

4.11. od 13:30

Pražské orgie
r.: I. Pavlásková  |  ČR  |  2019  |  112 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  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.

23.11. od 15:15   28.11. od 19:30

Sbohem, synu
(Di jiu tian chang)
r.: Wang  |  Čína  |  2019  |  175 min. 
doporuč. přístupnost.: 12 let  |  žánr: 
drama

Zatím poslední snímek uznávaného čínského režiséra Xiaoshuaie Wan-
ga je pečlivě vystavěná rodinná sága, zachycující několik desetiletí 
z nedávné čínské historie prostřednictvím příběhu manželského páru, 
postiženého osudovou tragédií. Snímek reflektuje skrze osobní lidské 
drama odvrácenou stránku čínské kulturní revoluce a zejména politiky 
jednoho dítěte, a  mimo jiné dokazuje, že velké city nepotřebují velká 
filmová gesta.

Promítáme od 1.11.

Staříci
r.: M. Dušek & O. Provazník  |  ČR/SR   
2019  |  90 min.  |  doporuč. příst.: 15 
let  |  žánr: drama/road movie

Jiří Schmitzer a  Ladislav Mrkvička 
ve svérázné road movie o  touze po 
spravedlnosti a odplatě.

Vlastovi a Tondovi již nezbývá mnoho let života, mají však před sebou 
jeden důležitý úkol – vypátrat a zabít toho, kdo je v 50. letech nespra-
vedlivě odsoudil.
A tak se dva bývalí političtí vězni ve více než pokročilém věku vydávají ve 
staré obytné dodávce napříč republikou s cílem vypátrat a zabít komu-
nistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně 
potrestán. Bývalí odbojáři se teď místo totalitní společnosti utkávají se 
svým stářím, se svými rodinami a s časoprostorem, kterému dávno ne-
rozumějí. 

10.11. od 16:30

Impresionisté z Paříže, 
Londýna a USA
(The Impressionists)
r.: P. Grabsky  |  GB  |  2015  |  90 min.  
doporuč. přístupnost.: bez omezení  
žánr: dokument

Odhalte příběh umění největších revolucionářů. Monet, Ceazanne, De-
gas, Renoir: jedni ze světově nejpopulárnějších umělců. Ale kdo byli 
opravdu? Proč a  jak přesně malovali? Chcete-li znát odpověď na tyto 
otázky, tento jedinečný film vám zprostředkuje bezkonkurenční přístup 
k nové velké výstavě se zaměřením na muže, kterým je přisuzován vy-
nález impresionismu z pohledu pařížského sběratele umění Paul Du-
rand-Ruel. Tato netrpělivě očekávaná mezinárodní výstava je možná 
nejkomplexnějším průzkumem impresionistů v historii. Bylo to odvážné 
rozhodnutí Durand-Ruela vystavovat impresionisty v New Yorku v roce 
1886. Zaplnil mnohé velké americké galerie mistrovskými díly a  také 
díky němu se zachoval impresionismus naživu v  době, kdy se setkal 
s nelibostí veřejnosti. Tento energický film bude vyprávět nevšední pří-
běh impresionismu.

S V Ě TO V É  M A L Í Ř S T V Í

F I L M  M Ě S Í C E



9.10. od 14:45   10.10. od 13:15

Tenkrát v Hollywoodu 
(Once Upon a Time in 
Hollywood)
r.: Q. Tarantino  |  USA  |  2019  |  159 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: drama, černá komedie

Nový, dlouho očekávaný film Quentina Tarantina, který byl natočen pod-
le skutečných událostí a reflektuje mimo jiné i zavraždění herečky Sha-
ron Tate, manželky Romana Polanského, sériovým vrahem Charlesem 
Mansonem.
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Brad Pitt.

13.11. od 13:30

Tiché doteky
r.: M. Hogenauer  |  ČR/Niz/Lot  |  2019 
96 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  žánr: drama, thriller

Mia (Eliška Křenková) začíná pra-
covat v  zahraničí jako au-pair pro 
rodinu z vyšší vrstvy. Musí se starat 

nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale především o desetiletého Se-
bastiana. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očekáváno mno-
hem více. Postupně se ukazuje, že nová rodina vyznává řadu striktních 
pravidel, včetně radikálního přístupu k výchově chlapce. Porušení na-
stoleného pořádku znamená potupnou cestu zpět domů. Dívka nechce 
zklamat jejich důvěru, přijít o nově navázaný vztah se Sebastianem, ani 
se předčasně vracet. Skrze systematickou manipulaci však začne po-
pírat své dřívější hodnoty. Podaří se dospívající dívce vymanit z náruče 
fanatické komunity, navíc daleko od domova a svých běžných starostí? 

Promítáme od 22.11.

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

Mnozí majitelé bytů to asi znají 
z  vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu 
Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, pa-

tří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou 
schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhod-
nout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou 
zde i  vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale 
také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nako-
nec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty…

F I L M  M Ě S Í C E

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…

19.11. od 18:45

Ženská na vrcholu
r.: Lenka Kny  |  ČR  |  2019  |  105 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: romantická komedie

Trochu svérázná svobodná matka, 
úspěšná majitelka biokavárny He-
lena (Anna Polívková), odjíždí na 

popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mi-
kulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému 
problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské 
chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu 
nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových sportů Richard (Mar-
tin Dejdar) a  druhým, jeho bratr (Marek Němec), vážený člen horské 
služby, ale hlavně milovník žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve 
sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, 
že její starostlivá milující matka (Jana Preissová) donutí protestujícího 
otce (Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina 
musí být přece pohromadě!

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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LUCERNA/ PONREPO / ATLAS

1. - 6. 11. 2019

www.aussieakiwi.cz

FESTIVALAUSTRALSKÝCH
ANOVOZÉLANDSKÝCH FILMŮ

FESTIVAL OF AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND FILMS

CINE 
ARGENTINO
8. ROČNÍK FESTIVALU ARGENTINSKÉHO FILMU V PRAZE

24. - 29. 10. 2019

www.cineargentino.cz



RODINNÉ VÍ KENDY V KINE LUCERNA

2.11., 3.11., 
23.11., 24.11. 

30.11., 1.12.
16.11., 17.11.

REŽIE » RALF KUKULA   MATTHIAS BRUHN    SCÉNÁŘ » BEATE VÖLCKER    SUPERVIZE ANIMACE » SUSANNE SEIDEL   ULF GRENZER    HUDBA » ANDRÉ DZIEZUK    STŘIH » STEFAN URLASS 
PRODUCENTI » NĚMECKO » TRICKSTUDIO LUTTERBECK   RICHARD LUTTERBECK   MATTHIAS BRUHN   BALANCE FILM   RALF KUKULA    LUCEMBURSKO » DOGHOUSE FILMS   PIERRE URBAIN   DAVID MOURAIRE    BELGIE » ARTEMIS PRODUCTIONS   PATRICK QUINET   STÉPHANE QUINET    ČESKÁ REPUBLIKA » MAUR FILM   MARTIN VANDAS   ALENA VANDASOVÁ

© 2019

9.11., 10.11.

PARTNER:

20th 
Mezipatra 
Queer Film 
Festival

V proudu 
změn / Winds
of Change

Praha 7—14/11 
Brno 15—22/11 
& Regions
2019 

www.mezipatra.cz 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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GENERÁLNÍ PARTNER / PARTENAIRE GÉNÉRAL

v Ceské republice

CHEZ GREG
VÍNA S HRDOSTÍ FRANCIE

V :
V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E
Date : 28/11/08

alidation DA/DC 
alidation Client 
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER / PARTENAIRE 
MÉDIA PRINCIPAL

Lucerna Inzerce.indd   1 08.10.19   4:56 dop.

Čtvrtek 14. 11. 18:00 Byl tady Saša
  20:30 Falešně

Pátek 15. 11. 16:45 Experiment
  18:45 Neonové srdce
  20:45 Heavy Trip

Sobota 16. 11. 14:45 Expedice na konec světa
  16:45 Rosemari
  18:45 Přežít léto
  20:45 ZOO

Neděle 17. 11. 16:00 Sedm písní z tundry
  18:00 Zahradní ulice
  20:15 Nech mě padnout

Pondělí 18. 11. 16:45 Stopař
  18:45 Vzpoura v Kautokeinu
  20:45 Emilia

Úterý 19. 11. 16:30 Tresčí jazýčky
  19:00 Muž ze sněhové jeskyně
  20:45 Cena za pól

v kině Lucerna

www.sfklub.cz

SEVERSKÝ
FILMOVÝ
PODZIM
2019

14.–19. 11. 2019
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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

Praha 
28. 11. –  
4. 12. 2019 
KINO  
LUCERNA

www.mittelcinemafest.cz 
www.kinolucerna.cz 
www.iicpraga.esteri.it 
https://www.facebook.com/MittelCinemaFest

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

PÁ 1.11. 13:30 Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR
PO  4.11. 13:30 Pražské orgie, ČR 
ST  6.11. 13:30 Senior Art: Parazit (Gisaengchung), J. Korea
PÁ  8.11. 13:30 Poslední aristokratka, ČR

NE  10.11. 16:30 Světové malířství: Impresionisté z Paříže, Londýna a USA
- seniorská sleva 50,- kč

PO  11.11. 13:30 Poslední aristokratka, ČR
ST  13.11. 13:30 Senior Art: Tiché doteky, ČR/Niz/Lot 
PÁ  15.11. 13:30 Panství Downton (Downton Abbey), GB

NE  17.11. 15:00 Amnestie, SR/ČR - slavnostní představení za účasti tvůrců, po filmu 
vernisáž a křest knihy v Galerii lucerna, seniorská sleva 50,- kč

PO  18.11. 13:30 Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York), USA 
ST  20.11. 13:30 Senior Art: Narušitel systému (Systemsprenger), SRN
PÁ  22.11. 13:30 Poslední aristokratka, ČR
PO  25.11. 13:30 Amnestie, SR/ČR 
ST  27.11. 13:30 Senior Art: Abstinent, ČR 
PÁ  29.11. 13:30 Vlastníci, 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 PROSINEC 2019:
Cats
r.: T. Hopper, GB 2019
Režisér divácky úspěšných a  kritikou 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 

slavný song Memory, si tvůrce vybral zpěvačku a herečku Jennifer Hudson, v dalších rolích se 
můžeme těšit například na Judi Dench, Idrise Elbu, nebo Taylor Swift.

Portrét dívky v plamenech  
(Portrait de la jeune fille en feu)
r.: C. Sciemma, Francie, 2019
Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marianne od-
jíždí do panského domu na izolovaném ostrově, kde má nama-
lovat svatební portrét Héloise – mladé dívky z bohaté rodiny, 
jež na přání své matky právě opustila klášter, aby se provdala 

do Milána. Héloise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, Ma-
rianne proto hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Mezi oběma 
dívkami postupně roste vzájemná přitažlivost, umocněná blížícím se koncem svobody.


