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1. MS NE

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

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
13:15 Poslední aristokratka, ČR 145,-
15:15 • Amnestie, SR/ČR 145,-
15:45 Bolšoj Balet: Korzár
17:45 • Vlastníci, ČR 145,-
19:15 Italský festival: S chutí Toskánska (Quanto Basta)
19:45 • Vlastníci, ČR 145,-

2. PO
13:30 Ženská na vrcholu, ČR/SR 130,-
13:45 • Výjimeční (Hors normes), Francie 139,-
16:00 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:30 Vlastníci, ČR 139,-
18:30 Italský festival: Bangla
20:15 Italský festival: První zrádce (Il traditore)

3. ÚT
16:00 • Vlastníci, ČR 139,-
18:00 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
19:30 Fellini 100 (1920 - 2020) - koncert filmové hudby 
20:15 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-

4. ST

13:30 • Senior Art: Pardon, nezastihli jsme vás
(Sorry, We Missed You), GB/Fra/Bel 130,-

15:30 Vlastníci, ČR 139,-
16:30 • Jiří Trnka: Nalezený přítel, ČR/Francie 130,-
18:30 • Ukradený stát (Ukradnutý štát), SR/ČR 130,-

19:00 Italský festival: Chvíle obyčejného štěstí
(Momenti di trascurabile felicità)

20:15 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
21:00 Vlastníci, ČR (English Subt.)  145,-

5. ČT
16:00 • Jiří Trnka: Nalezený přítel, ČR/Francie 130,-
16:30 Poslední aristokratka, ČR 139,-
18:00 • Výjimeční (Hors normes), 145,-
19:00 Filmasia: Můj strážný senior (The Bodyguard), Čína/Hongkong
20:15 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-

6. PÁ
13:30 Ženská na vrcholu, ČR/SR 130,-
13:45 • Last Christmas, GB 139,-
16:00 Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:15 • Jiří Trnka: Nalezený přítel, ČR/Francie 130,-
18:00 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
18:15 Vlastníci, ČR 145,-

20:15 Europe Cinema Night: Forman vs. Forman, ČR/Francie 
– vstupné zdarma

20:45 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-

7. SO
13:15 Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-

14:00 • Fany a pes (Fritzi - Eine Wendewundergeschichte), SRN/ČR 
- česká verze, 145,- děti 125,- (435,- rod. vst. 2 dosp. + 2 děti)

15:45 Poslední aristokratka, ČR 145,-
16:00 • S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 145,-
18:00 Vlastníci, ČR 145,-
18:15 • Last Christmas, GB 145,-
20:00 Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
20:30 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-

8. NE

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

15:30 • S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 145,-
17:30 • Last Christmas, GB 145,-
19:30 Prague Cello Quartet - koncert & křest CD
19:45 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-

9. PO
13:30 Poslední aristokratka, ČR 130,-
13:45 • Výjimeční (Hors normes), Francie 139,-
16:00 • Poslední aristokratka, ČR 139,-
18:15 • Vlastníci, ČR 145,-
20:15 • Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-

10. ÚT
15:45 Poslední aristokratka, ČR 139,-
16:15 • Výjimeční (Hors normes), Francie 139,-
18:00 Vlastníci, ČR 145,-
18:30 • S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 145,-
20:30 Cestovatelské kino: Norsko 149,-
20:45 • Last Christmas, GB 145,-

11. ST
13:30 • Senior Art: Stehlík (The Goldfinch), USA 130,-
16:15 • Výjimeční (Hors normes), Francie 139,-
16:30 Vlastníci, ČR 139,-
18:30 • S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 145,-
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXXIII - Xmas Special
20:30 • Last Christmas, GB 145,-

12. ČT    BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-
16:15 BFF: Pavarotti, GB
17:00 • BFF: Panství Downton (Downton Abbey), GB

19:30 • BFF: Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood), 
USA/GB 

13. PÁ    BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-
13:30 BFF: Panství Downton (Downton Abbey), GB
13:45 • BFF: Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York), USA
16:00 • BFF: Národní třída, ČR/SRN
16:45 BFF: Amnestie, SR/ČR
18:00 • BFF: Yesterday, GB
19:15 BFF: Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr.
20:30 • BFF: Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko
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• Projekce v malém sále
Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)



14. SO   BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-
13:15 • BFF: Hodinářův učeň, ČR
14:15 BFF: Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR
15:30 • BFF: Ad Astra, USA/Brazílie
16:30 BFF: Poslední aristokratka, ČR
18:00 • BFF: Parazit (Gisaengchung), J. Korea

19:00 BFF: Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood), 
USA/GB 

20:30 • BFF: Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York), USA
15. NE   BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-

13:00 BFF: Panství Downton (Downton Abbey), GB
13:15 • BFF: Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, GB/USA/Fra
15:15 • BFF: Budiž světlo (Nech je svetlo), SR/ČR
15:30 BFF: Joker, USA
17:15 • BFF: Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate)
19:45 • BFF: Rocketman, GB/USA

16. PO   BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-
13:30 BFF: Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR
14:00 • BFF: Joker, USA
16:30 • BFF: Krvavá nevěsta (Ready or Not), USA
16:45 BFF: Panství Downton (Downton Abbey), GB
18:30 • BFF: Stehy (Šavovi), Srbsko/Slov./Chor./BaH
19:15 BFF: Tenkrát v Hollywoodu, USA/GB 
20:30 • BFF: Takové krásné šaty (In Fabric), GB

17. ÚT   BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-
16:00 BFF: Pavarotti, GB
16:45 • BFF: Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr.
18:45 *Ladies Movie Night* Last Chrismas, GB  159,-
20:00 • BFF: Stehlík (The Goldfinch) 

18. ST   BESTFILMFEST - VŠE ZA 69,-
13:30 • BFF: Florencino knihkupectví (The Bookshop), SRN/Špa/GB
16:00 BFF: Přes prsty, ČR
16:15 • BFF: Pražské orgie, ČR - české titulky

18:30 BFF: Poslední aristokratka, ČR
18:45 • BFF: Národní třída, ČR/SRN

20:45 • Future Night: Star Wars: Vzestup Skywalkera 3D
- předpremiéra, vstupenky v prodeji 199,-

21:00 Future Night: Star Wars: Vzestup Skywalkera 2D
- předpremiéra, vstupenky v prodeji 170,-

19. ČT
15:45 Vlastníci, ČR 139,-
16:00 • S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 139,-
17:45 Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,-

18:00 • Fany a pes (Fritzi - Eine Wendewundergeschichte), SRN/ČR 
- české titulky 145,-

20:00 • Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA 149,- české titulky

20:15 Last Christmas, GB 145,-

20. PÁ
13:00 • Last Christmas, GB 139,-
13:30 Výjimeční (Hors normes), Francie 130,-
15:30 • S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 139,-
16:00 Vlastníci, ČR 139,-
17:30 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-
20:00 • Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA 149,- české titulky

20:15 Last Christmas, GB 145,-
21. SO

13:15 Vlastníci, ČR 145,-
13:30 • Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR 120,-
15:00 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
15:30 Láska nebeská (Love Actually), GB 145,-
17:30 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
18:00 Poslední aristokratka, ČR 145,-
20:00 • Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA 149,- české titulky

20:15 Last Christmas, GB 145,-
22. NE

13:00 Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
13:15 • Pat a Mat: Kutilské trampoty, ČR 120,-
14:45 • Vlastníci, ČR 145,-
15:45 Bolšoj Balet: Louskáček
16:45 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
18:45 Poslední aristokratka, ČR 145,-
19:00 • Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA 149,- české titulky

23. PO
13:30 Last Christmas, GB 130,-
15:00 • Star Wars: Vzestup Skywalkera, USA 149,- české titulky

16:00 Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
18:00 • Vlastníci, ČR 145,-
18:30 Poslední aristokratka, ČR 145,-

24.–25. ÚT / ST
kino nepromítá

26. ČT

13:45 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:45 Poslední aristokratka, ČR 145,-
16:00 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
18:00 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA - předpremiéra 145,-

18:30 • Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 145,-

27. PÁ
13:30 S chutí Toskánska (Quanto basta), Itálie/Brazílie 130,-

13:45 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:45 Poslední aristokratka, ČR 145,-
16:00 • Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,-
18:00 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA - předpremiéra 145,-
18:30 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-
20:15 Portrét dívky v plamenech, Francie 145,-
20:30 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
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28. SO
13:00 Vlastníci, ČR 145,-

13:45 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:00 Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
16:00 • Poslední aristokratka, ČR 145,-
18:00 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA - předpremiéra 145,-
18:30 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-

20:15 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 145,-

20:30 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
29. NE

13:00 Vlastníci, ČR 145,-

13:45 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:00 Ermitáž – síla umění (Ermitage. Il potere dell‘arte), Itálie
16:00 • Poslední aristokratka, ČR 145,-
17:00 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA - předpremiéra 145,-
18:30 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-

19:15 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 145,-

20:30 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
30. PO

13:00 Vlastníci, ČR 130,-

13:45 • Ledové království II (Frozen II), USA - česká verze

145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
15:00 Le Mans ‚66 (Ford v Ferrari), USA 145,-
16:00 • Poslední aristokratka, ČR 145,-
18:00 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA - předpremiéra 145,-
18:30 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-

20:15 Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu), 
Francie 145,-

20:30 • Výjimeční (Hors normes), Francie 145,-
31. ÚT

14:00 • Šťastný nový rok, SR/ČR 145,-
14:30 Králíček Jojo (Jojo Rabbit), USA - předpremiéra 145,-
16:00 • Vlastníci, ČR 145,-

17:00 Silvestrovský galakoncert Berlínské filharmonie 2019
– přímý přenos
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Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)

14.12. od 15:30

Ad Astra
r.: J. Gray  |  USA/Bra  |  2019  |  115 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: dobrodružný sci-fi thriller

Brad Pitt, Liv Tyler a Tommy Lee Jo-
nes v  hlavních rolích příběhu astro-
nauta, který putuje k vnějším okrajům 

sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného otce a odhalil tajem-
ství, která zpochybňují podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.

1.12. od 15:15   13.12. od 16:45

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 Am-

nestie. Emotivní thriller vypráví na modelovém příběhu tří párů, jejichž 
životy se prolínají na pozadí obrovských 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 rozsáhlé 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.

13.12. od 20:30

Bolest a sláva
(Dolor y gloria)
r.: P. Almodóvar  |  Španělsko  |  2019 
108 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
žánr: drama

Nový snímek Pedra Almodóvara 
s Penélope Cruz a Antoniem Bande-

rasem v hlavních rolích vypráví příběh Salvatora Malloa, který je slavný 
filmový režisér a  během své kariéry dosáhl mnoha úspěchů. Nyní se 
ale jeho svět postupně hroutí. Cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. 
Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého 
dětství v 60. letech, kdy se s rodiči přesunul do Valencie. Snaží se rozpo-
menout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech 
v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost 
života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a zapomněním. Kouzlo filmu 
mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Barvitý snímek 
vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní, 
které žití dávají smysl a naději.



15.12. od 15:15

Budiž světlo
(Nech je svetlo)
r.: M. Škop  |  SR/ČR  |  2019  |  93 min. 
doporuč. příst.: 12 let  |  české titulky

Milan je čtyřicátník, který chce zao-
patřit svoji rodinu, a proto jezdí vydě-
lávat do Německa. Když se na Váno-

ce vrátí zpět na Slovensko, zjistí, že se jeho syn Adam stal členem místní 
polovojenské mládežnické skupiny a že je nějakým způsobem zapletený 
do šikanování a zabití spolužáka. Milanovi dochází, že musí postupně 
zjistit pravdu o sobě, svém synovi, svojí rodině i společenství lidí kolem. 
Herec Milan Ondrík byl za svůj herecký výkon oceněn na letošním MFF 
v Karlových Varech.

13.12. od 13:45

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.

29.12. od 15:00

Ermitáž – síla umění
(Ermitage. Il potere 
dell‘arte)
r.: M. Mally  |  Itálie  |  2019  |  90 min. 
doporučená přístupnost: bez omez.

Oscarový herec Toni Servillo (Velká 
nádhera) provází velkolepým dokumentárním filmem Ermitáž – síla 
umění a vypráví tak velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál 
na chodbách tohoto slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. 
Film přibližuje historii na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 
1917 i totalitní éry ve 20. století až do současnosti. Ve sbírkách Ermitáže 
se ukrývají cenná díla velikánů, jakými byli Leonardo, Raffael, Van Eyck, 
Rubens, Titian či Rembrandt, které film přibližuje vůbec poprvé ve vy-
sokém rozlišení na velkém plátně.

7.12. od 14:00   8.12. od 13:30   19.12. od 18:00

Fany a pes
(Fritzi - Eine Wendewun-
dergeschichte)
r.: M. Bruhn & R. Kukula  |  SRN/Lux/
Bel/ČR  |  2019  |  90 min.  |  doporuč. 
přístupnost: bez omezení  |  česká 
verze/české tit.  |  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.

18.12. od 13:30

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

Film oslavující lásku ke knihám je 
adaptací slavného románu Pene-

lope Fitzgeraldové z  roku 1978, odehrávající se v ospalém anglickém 
městečku 50. let. Právě tady se Florence Greenová rozhodne otevřít 
knihkupectví s progresivní moderní literaturou, aby se po smrti man-
žela jen neutápěla v  žalu. Tiché městečko Hardborough, nedotčené 
sociální či sexuální revolucí, které probíhají ve vzdálených velkoměs-
tech, ale není na provokativní díla současné literatury připraveno. Když 
Florence začne propagovat klasická díla soudobé prózy, jakými jsou 
například Nabokovova Lolita nebo 451 stupňů Fahrenheita Raye Brad-
buryho, v  místních maloměšťácích probudí dlouho potlačované emo-
ce. Navíc svými činy rozhněvá manipulativní a pomstychtivou doyenku 
místní společnosti Violet Gamartovou (skvělá Patricia Clarkson, letošní 
host karlovarského festivalu), v níž změny prosazované hlavní hrdinkou 
vzbudí žárlivost, pramenící z uražené ješitnosti, a rozhodne se Florence 
její plán překazit… 
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6.12. od 20:15

Forman vs. Forman
European Cinema Night 
(vstupenky zdarma)
r.: H. Třeštíková  |  J. Hejna  |  ČR/Fra  
2019  |  78 min.  |  doporuč. přístup.: 
bez omezení  |  žánr: dokument

Mimořádně mnohostranný portrét českého oscarového režiséra je uni-
kátní svou důmyslnou střihovou skladbou, čerpající z  již natočených 
materiálů, ale také z neznámých záběrů z tvůrcova života, objevených 
v archivech přátel a spolupracovníků. Se záměrem autorů, podpořeným 
stanicí ARTE, Miloš Forman souhlasil, ale sám už se na něm nemohl 
podílet. Je ale přítomen ve scénách z natáčení svých filmů a v dřívějších 
záznamech úvahami nad tématem svobody, umělecké práce a  jejich 
omezení, o  nichž s  ním v  první polovině 80. let diskutovali například 
Věra Chytilová či Jaromil Jireš. Autobiografickému vzpomínání slavné-
ho tvůrce propůjčil hlas jeho syn Petr.

14.12. od 13:15

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.

14.12. od 14:15  16.12. od 13:30

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

Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, 
textař, grafik, scénograf a  kostýmní výtvarník, a  navíc ředitel divadla. 
A to určitě 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, Magic-
ký hlas rebelky, Červená).
Jiří Suchý svým všestranným geniálním talentem ovlivnil v průběhu še-
desáti let své tvůrčí dráhy několik generací. Svými písňovými a divadel-
ními 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. „Dodnes mi 
není jasný, jak vznikne nápad. Mám ctižádost, aby to dobrý, co jsem na-
psal, mě přežilo…,“ zazní mimo jiné z umělcových úst ve filmu.

4.12. od 16:30   5.12. od 16:00   6.12. od 16:15

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.

15.12. od 15:30   16.12. od 15:30

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…



Promítáme od 26.12.

Králíček Jojo
(Jojo Rabbit)
r.: T. Waititi  |  USA  |  203  |  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-
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.

16.12. od 16:30

Krvavá nevěsta
(Ready od Not)
r.: M. Bettinelli-Olpin  |  T. Gillett 
USA  |  2019  |  96 min.  |  dop. přístup.: 
15 let  |  žánr: hororová komedie

Grace si bere za muže Alexe Le Do-
mase, pohledného a úspěšného mla-

díka z bohaté rodiny, která své jmění získala vymýšlením a prodejem des-
kových her. Grace tímto sňatkem konečně získává rodinu, protože krutý 
osud z ní před časem učinil sirotka. 
Le Domasovi sice nepůsobí úplně běžným dojmem, ne každý z nich se 
z tohoto sňatku raduje, ale Grace je šťastná a zamilovaná a tak tomu ne-
věnuje příliš velkou pozornost. Po svatebním obřadu se Grace dozvídá, 
že je nyní již téměř oficiální součástí rodiny. A aby její přijetí bylo úplné, 
musí si s nimi ještě po půlnoci zahrát některou z jejich tradičních rodin-
ných her, kterou si sama vylosuje. A její volba padne na hru na schová-
vanou. Pravidla jsou jednoduchá, nevěsta se musí schovat tak, aby ji do 
svítání nikdo z její nové rodiny nenašel. Grace ale netuší, že zatímco si 
ve velkém rodinném sídle hledá vhodný úkryt, její budoucí příbuzní a je-
jich služebnictvo vytahují různé střelné, bodné i sečné zbraně a chystá 
se něco velmi nepěkného…       

21.12. od 15:30

Láska nebeská
(Love Actually)
r.: R. Curtis  |  GB/USA/Fra  |  2003 
135 min.  |  dopor. přístupnost: bez 
omez.  |  žánr: romantická komedie

Ani letos vás v  předvánočním čase 
neochudíme o  projekci kultovní ro-

mantické komedie režiséra Richarda Curtise Láska nebeská.

P Ř E D P R E M I É R A

VÁ N O Č N Í  L E G E N D A

Všichni tento snímek známe z každoročního uvedení napříč televizními 
stanicemi, ale věřte, že projekce na filmovém plátně v originální jazyko-
vé verzi s českými titulky bude i tentokrát skvělý zážitek! 
Pojďme znovu prožít milostný příběh ministerského předsedy, který se 
zamiluje pár vteřin poté, co vejde do úřadu na Downing Street, příběh 
smolařského prodavače sendvičů, který nemá s dívkami ve Velké Britá-
nii prostě štěstí a raději tedy odjíždí do Spojených států, vyprávění o spi-
sovateli, který dostal košem a vypaří se do jižní Francie utěšit své bolavé 
srdce, historku o stárnoucím rockerovi, který se snaží o comeback za 
každou cenu a další nespočet příběhů, které nás ubezpečí, že láska je 
opravdu všude…

Promítáme od 21.12.

Last Christmas
r.: P. Feig  |  GB  |  2019  |  103 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
romantická komedie

Kdyby Bridget Jonesová hledala ješ-
tě větší zoufalku, než je ona sama, 
v Kate by se určitě trefila do černé-

ho. Ta je totiž magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí 
si s vlastní rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního 
chlapa a navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami. To se pozná 
tak, že chodí v asexuálním skřítkovském kostýmku, neustále cinká rol-
ničkou a v hlavě jí pořád zní milionkrát omletý vánoční hit George Mi-
chaela „Last Christmas“. Přitom přesně před rokem balancovala mezi 
životem a smrtí, když podstoupila velmi komplikovanou operaci. Jeden 
by řekl, že si té „druhé šance“ bude víc vážit, ale Kate je evidentně 
všechno fuk. Okázale kašle na všechno a na všechny a životem proplou-
vá cestou nejmenšího odporu. Pak ale potká Toma, trochu záhadného 
mladíka, který se jí čím dál víc začne plést do cesty a do života. A i když 
je Kate odhodlaná pokračovat ve svém dosavadním stylu života, vlivem 
tohohle kluka, vánoční atmosféry a magického Londýna začne její před-
časně okoralé srdce velmi rychle tát. 

Promítáme od 1.12.

Ledové království II 
(Frozen II)
r.: Ch. Buck & J. Lee  |  USA  |  2019 
106 min.  |  doporuč. příst.: bez ome-
zení  |  česká verze  |  žánr: animo-
vaný, 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 3.12.

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…

5.12. od 19:00

Můj strážný senior
(Wo de te gong ye ye)
r.: S. Hung  |  Hong Kong/Čína  |  2016 
99 min.  |  dopor. přístupnost: 15 let 
žánr: akční thriller

Ikona hongkongského akčního filmu 
Sammo Hung se objevuje v roli stár-

noucího osobního strážce, který je svým sousedem zatažen do konflik-
tu s mafií. Aby ochránil malé děvče, musí oprášit nejen unavené pěsti, 
ale především své legendární kung fu. Hung se objevuje nejen v pozici 
režiséra a  herce, ale především choreografa. Na pomoc sezval velké 
množství klíčových osobností kantonských akčních filmů, pročež ve ved-
lejších rolích můžeme spatřit osobnosti jako Yuen Biao, Yuen Wah nebo 
režiséra Tsuie Harka. Dokonce i superstar Andy Lau zde hraje podvrat-
nou variaci své postavy z kultovního Boha gamblerů (1989). Nostalgií 
prosáklý Můj strážný senior není jen teskným vzpomínáním, ale uvědo-
mělým a promyšleným milostným dopisem zlaté éře filmů o bojových 
uměních. A kdo jiný by měl být jeho autorem než Sammo Hung.

F I L M A S I A

13.12. od 19:15   17.12. od 16:45

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. 

13.12. od 16:00   18.12. od 18:45
Národní třída
r.: Š. Altrichter  |  ČR/SRN  |  2019 
91 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  žánr: drama

Kdysi tady všude byl jen temný les, 
dnes tu stojí panelákové sídliště. 
Právě tady je doma chlápek, které-

mu nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy 
a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm blou-
dí divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se snaží 
udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád 
se porve. Je znalec dějin a  válek. Má pocit, že svět míří k  zániku, že 
se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující 
bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se 
kterým natírá střechy panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi 
přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě 
dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaro-
slava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický 
příběh s černým humorem.

15.12. od 13:00

Ovečka Shaun ve filmu: 
Farmageddon (Shaun 
the Sheep Movie 2)
r.: R. Starzak  |  GB/USA/Fra  |  2019 
86 min.  |  doporuč. příst.: bez ome-
zení  |  česká verze  |  žánr: animova-
ná rodinná komedie

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod 
záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie ... zatímco na nedaleké far-
mě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce 
s  geniálními nápady, jak si vystřelit z  farmáře a  rozčílit Bitzera. Brzy 
však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se 
rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi na záchra-
nu malé návštěvnice před ďábelskou vládní organizací, která se jí snaží 
chytit a  zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a  jeho stádu 
odvrátit Farmageddon na farmě Mossy Bottom? 

Promítáme od 7.12.

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.

14.12. od 18:00

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.

4.12. od 13:30

Pardon, nezastihli jsme 
vás (Sorry, We Missed You)
r.: K. Loach  |  GB/Fra/Bel  |  2019 
100 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
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…

12.12. od 16:15   17.12. od 16:00

Pavarotti
r.: R. Howard  |  GB/USA  |  2019 
114 min.  |  dopor. přístup.: bez ome-
zení  |  žánr: životopisný dokument

Biografický pohled režiséra Rona 
Howarda (Šifra mistra Leonarda, 
Čistá duše) na život a dílo světozná-

mého operního tenora Luciana Pavarottiho, přezdívaného „král vysokého 
C“. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě 
připomíná operu, vypráví režisér uceleně a velmi poutavým způsobem.
Pavarotti se z chudého italského chlapce stal v podstatě mezinárodní 
rockovou hvězdou. Vedle veřejných záběrů využili tvůrci množství sou-
kromých videozáběrů od umělcových přátel, spolupracovníků, rodiny 
a manželky. Většinu z nich dosud neměla veřejnost možnost vidět a Pa-
varotti je na nich mezi svými nejbližšími otevřený a upřímný.

21.12. od 13:30   22.12. od 13:15

Pat a Mat: Kutilské 
trampoty
r.: M. Beneš  |  ČR  |  2019  |  60 min. 
doporuč. přístupnost.: bez omezení  
žánr: rodinný, animovaný

Pat a  Mat se vracejí! Jak již jsme 
u nich zvyklí, pro malé i velké přiná-

šejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. 
Doma to raději ale nezkoušejte!

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Promítáme od 26.12.

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

Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marianne odjíždí do 
panského domu na izolovaném ostrově, kde má namalovat svatební 
portrét Héloise – mladé dívky z bohaté rodiny, jež na přání své matky 
právě opustila klášter, aby se provdala do Milána. Héloise domluvené-
mu manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, Marianne 
proto hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt po večerech zpa-
měti. Mezi oběma dívkami postupně roste vzájemná přitažlivost, umoc-
něná blížícím se koncem svobody.

Promítáme od 1.12.

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.

18.12. od 16:15

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-

F I L M  M Ě S Í C E
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.

18.12. od 16:00

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...

15.12. od 19:45

Rocketman
r.: D. Flatcher  |  GB/USA  |  2019  |  120 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
žánr: životopisné hudební drama

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.

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



Promítáme od 1.12.

S chutí Toskánska 
(Quanto basta)
r.: F. Falaschi  |  Itálie  |  2019  |  92 
min.  |  doporučená. přístupnost: 12 
let žánr: komedie

Arturo byl uznávaný michelinský šéf-
kuchař, dokud pro problémy s ovlá-

dáním hněvu neskončil ve vězení. Po propuštění musí dělat veřejně pro-
spěšné práce, a tak učí vařit skupinku lidí s Aspergerovým syndromem. 
Ačkoli jejich způsob myšlení je mu vzdálený, v jednom ze svých studentů 
objeví kulinářského génia a rozhodne se mu pomoci vyhrát kuchařskou 
soutěž. Temperamentní kuchař a jeho znevýhodněný student tak vytvoří 
originální dvojici, pro kterou žádný sen není nesplnitelný.

Promítáme od 18.12.

Star Wars: Vzestup 
Skywalkera (Star Wars: 
The Rise of Skywalker)
r.: J.J. Abrams  |  USA  |  2019  |  155 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: dobrodružné sci-fi

Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojili své síly, aby diváky vzali na 
epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Sky-
walkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové 
legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

11.12. od 13:30   17.12. od 20:00

Stehlík (The Goldfinch)
r.: J. Crowley  |  USA  |  2019  |  149 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: drama

Román Donny Tarttové Stehlík patří 
k nejlepším dílům současné americ-
ké prózy. Získal Pulitzerovu cenu za 

rok 2014 a chválu na něj pějí např. i Michelle Obamová, nebo spisova-
tel Stephen King. Na plátno se jej rozhodl převést irský režisér John 
Crowley, jehož předchozí snímek Brooklyn získal tři nominace na Osca-
ra a šest nominací na ceny BAFTA.
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bom-
bovém útoku v newyorském Metropolitním muzeu umění. Tato tragédie 
změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu prováze-
nou nejen zármutkem a pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i lás-
kou, přátelstvím a světem zločinu. Přes všechnu nepopsatelnou hrůzu 
si z onoho osudového dne v mysli uchoval jeden výjev, skýtající naději: 
obraz drobného ptáčka přivázaného řetízkem k bidýlku, stehlíka…

16.12. od 18:30

Stehy (Šavovi)
r.: M. Terzič  |  Srbsko/Slov.Chor/BaH  
2019  |  97 min.  |  doporuč. přístup.: 
bez omezení  |  žánr: drama/thriller

Ana žije zdánlivě poklidný život šva-
dleny a matky dospělé dcery. Hlubo-
ko uvnitř ji ale sžírá traumatický zá-

žitek. Před dvaceti lety ji bylo okamžitě po porodu oznámeno, že její dítě 
zemřelo. Ana tomu ale odmítá uvěřit. Sílí v ní podezření, že novorozeně jí 
bylo ukradeno a skončilo v jiné rodině. Příběh snímku vychází hned z ně-
kolika skutečných případů „uloupených novorozeňat“, které otřásly srb-
skou společností a mistrně kombinuje intimní drama a napínavý thriller.

Promítáme od 27.12.

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 romantic-

ké zimní komedii o tom, že láska má mnoho podob a nakonec si stej-
ně najde každého. Příběh se odehrává mezi Vánocemi a Novým rokem 
v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách. Tam se na jednom místě 
setkává parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má 
svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich če-
lit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo 
bývalým a  jiný naopak budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale 
čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení.

16.12. od 20:30

Takové krásné šaty
(In Fabric)
r.: P. Strickland  |  GB  |  2018  |  118 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: mysteriózní komedie

Každý nový film režiséra Petera 
Stricklanda je s  netrpělivostí oče-

káván nejen zástupci světových festivalů a kritiky, ale také stále se roz-
šiřující fanouškovskou základnou. Takové krásné šaty padnou do jeho 
filmografie jako ulité – opět se jedná o precizní poctu několika žánrům 
natočenou s obsedantní péčí o detail. V centru děje stojí prokleté červené 
šaty, které se postupem času stanou hlavním hrdinou filmu. Okolo nich 
korzují další postavy, které se více či méně zmítají mezi dvěma sloga-
ny charakterizujícími děj filmu: „such a pretty dress“ a „dressed to die“. 



Po hypnotických úvodních titulcích tak na diváky čeká cinefilní smršť, ve 
které je každé filmové políčko pečlivě propracované. Oblečte se do uni-
kátního filmového zážitku!

12.12. od 19:30   14.12. od 19:00   16.12. od 19:15

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

Svůj devátý film natočil Quentin Ta-
rantino podle skutečných událostí, 

zasadil jej do šedesátých let 20. století a  reflektuje v  něm mimo jiné 
i zavraždění herečky Sharon Tate, manželky Romana Polanského, sé-
riovým vrahem Charlesem Mansonem. V hlavních rolích Leonardo Di-
Caprio a Brad Pitt.

15.12. od 17:15.

Terminátor: Temný osud 
(Terminator: Dark Fate)
r.: T. Miller  |  USA  |  2019  |  129 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
akční sci-fi

Od doby, kdy Sarah Connorová za-
bránila dnu zúčtování, změnila bu-

doucnost a přepsala osud lidské rasy, uplynuly už více než dvě deká-
dy. Zbrusu nový smrtící Terminátor, Rev-9 se vrací v čase, aby dohonil 
a zabil Dani Ramosovou, která žije obyčejný život v Mexico City se svým 
bratrem a  otcem. Daniino přežití závisí na jejím spojenectví s  dvěma 
bojovníky – Grace, vylepšenou super bojovnicí z budoucnosti a bojem 
posilněnou Sarah Connorovou. Zatímco Rev-9 nelítostně ničí všechno 
a všechny, kdo mu stojí v cestě při honbě za Dani, nachází tyto tři cestu 
k T-800 ze Sářiny minulosti, který se zdá být jejich poslední nadějí.

4.12. od 18:30

Ukradený stát
(Ukradnutý štát)
r.: Z. Piussi  |  SR/ČR  |  2019  |  79 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: dokument

Natáčení dokumentu o  novém typu 
společenského zřízení, v  němž tra-

diční státní struktury nahrazuje mafie s oligarchií, nabralo nový směr 
po zavraždění novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Autorka se 
prostřednictvím mnoha rozhovorů – s právníky, blogery, novináři, bez-
pečnostními experty a  bývalými agenty zpravodajských služeb – sou-

střeďuje na rozkrytí spletence aktérů ovlivňujících současný veřejný 
prostor na Slovensku. Investigativní snímek o zemi třicet let po pádu 
komunistického režimu předkládá zdrcující fakta o  nejasných stycích 
mezi bývalými důstojníky zpravodajské služby a zájmovými skupinami 
a o problémech a hrozbách, jimž musí čelit novináři a občané.

Promítáme od 1.12.

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…

Promítáme od 1.12.

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, který 

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 autis-
tický klient podesáté zastaví pařížské metro ve špičce, nebo kvůli práci 
v podstatě nestíhají osobní život. Bohužel hrozí, že bude Brunova orga-
nizace zrušena, jeho neotřelý přístup se totiž nelíbí každému. Brunovi 
a Malikovi tak nezbývá než přesvědčit úřady, že má jejich práce smysl.

F I L M  M Ě S Í C E



13.12. od 18:00

Yesterday
r.: D. Boyle  |  GB  |  2019  |  112 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie, hudební, romantický

Představte si, že jste neúspěšný mu-
zikant a  potká vás tak neuvěřitelné 
štěstí, že se ocitnete ve světě, kde 

nikdo nezná The Beatles a vůbec žádnou jejich skladbu!! Dokonce ani 
YESTERDAY!!! Že se to může stát jen ve filmu? Ano, v hudební komedii 
autora Lásky nebeské Richarda Curtise a režiséra Dannyho Boylea. 

2.12. od 13:30   6.12. od 13:30

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!
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Joker
Panství Downton
Tenkrát v Hollywoodu
Yesterday
Nabarvené ptáče
Ad Astra
Parazit
Terminator: Temný osud
Rocketman
Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
a mnoho dalších
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VÁNOČNÍ ROMANTICKÁ LEGENDA SE VRACÍ!

láskanebeská
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19:00
PUB KVÍZ

20:45
PROJEKCE FILMU VE 3D

21:00
PROJEKCE FILMU VE 2D

KINO LUCERNA
18. 12. 2019

PŘEDPREMIÉRA | STAR WARS DEKORACE | DÁREK PRO VŠECHNY |  PUB KVÍZ

WWW.FUTUREGATE.CZ

PARTNER:

1.12., 26.12., 27.12., 
28.12., 29.12.

21.12., 22.12.

7.12., 8.12.

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

15.12.

RODINNÉ
VÍ KENDY
V KINE LUCERNA

onehotbook.cz

Filmová adaptace pokračování s názvem 
Doktor Spánek  právě v kinech

  

V
šechna p

ráva výrobce a vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, veřejné provozování, ro
zhlasové a jin

é ší
ření té

to
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y 
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.

  

Všechna práva výrobce a vlastníků autorských p
ráv k d

ílu jsou vyhrazena. B
ez souhlasu je výroba kopií, pronájem

, veřejné provozování, rozhlasové a jiné šíření této nahrávky zakázáno.

Slavný román krále hororu 
vychází jako Y audiokniha

 Tohle nelidSké míSTo
 dělá z lidí



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):

PO  2.12. 13:30 Ženská na vrcholu, ČR/SR
ST  4.12. 13:30 Senior Art: Pardon, nezastihli jsme vás, GB/Fra/Bel 
PÁ  6.12. 13:30 Ženská na vrcholu, ČR/SR 
PO  9.12. 13:30 Poslední aristokratka, ČR
ST  11.12. 13:30 Senior Art: Stehlík, USA
PÁ  13.12. 13:30 Panství Downton, GB
PO  16.12. 13:30 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát, ČR
ST  18.12. 13:30 Senior Art: Florencino knihkupectví, SRN/Špa/GB
PÁ  20.12. 13:30 Výjimeční, Francie 
NE  22.12. 15:45 Bolšoj Balet: Louskáček – seniorská sleva 50,- kč

PO  23.12. 13:30 Last Christmas, GB 
PÁ  27.12. 13:30 S chutí Toskánska, Itálie/Brazílie 130,-
NE  29.12. 15:00 Ermitáž – síla umění, Itálie – seniorská sleva 50,- kč

PO  30.12. 13:00 Vlastníci, ČR 

ÚT  31.12. 17:00 Silvestrovský galakoncert Berlínské filharmonie 2019
– seniorská 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 LEDEN 2020:
Cats
r.: T. Hopper, GB 2020
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.

Karel Svoboda: Šťastná léta  
r.: P. Klein Svoboda, ČR, 2020
Filmový dokument o českém hudebním géniovi Karlu Svobo-
dovi natočil jeho syn Petr Klein Svoboda. Snímek sleduje život 
slavného skladatele očima jeho syna. Známého autora oblíbe-
ných písní poznáme blíže než kdy před tím. Uvidíme oficiální 
archivy, ale i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti skryté…


