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1. MS PÁ
Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns), USA
- česká verze
• Ženy v běhu, ČR
• Balón (Ballon), SRN - česká verze
Ženy v běhu, ČR
Ženy v běhu, ČR
• Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
• Složka 64 (Journal 64), Dánsko
2.
SO
• Lucerna dětem: Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR
• Favoritka (The Favourite), Irl/GB
• Balón (Ballon), SRN - česká verze
Ženy v běhu, ČR
Ženy v běhu, ČR
• Svátky klidu a míru (Den tid på året), Dánsko
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
• Složka 64 (Journal 64), Dánsko
3.
NE
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Lucerna dětem: Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR
• Balón (Ballon), SRN - česká verze
Ženy v běhu, ČR
Ženy v běhu, ČR
• Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
METALLICA : FRANCIE NA JEDNU NOC - předpremiéra
• Složka 64 (Journal 64), Dánsko
4.
PO
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
• Svátky klidu a míru (Den tid på året), Dánsko
Ženy v běhu, ČR
• Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Johnny English znovu zasahuje (Johnny English Strikes
Again), GB - česká verze
• Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Ženy v běhu, ČR
5.
ÚT
• Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Ženy v běhu, ČR
• Favoritka (The Favourite), Irl/GB
6.
ST
• Senior Art: Kursk, Bel/Lux
• Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Ženy v běhu, ČR
• Favoritka (The Favourite), Irl/GB
FuckUp Night Prague Vol. XXIX
• Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
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ČT
Na střeše, ČR
Ženy v běhu, ČR
Noc reklamožroutů
PÁ
Narušitel, ČR
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Ženy v běhu, ČR
Na střeše, ČR
Superrodina Bobrovovi: Taková paranormální rodinka,
Rusko
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
SO
Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns), USA
- česká verze
Ženy v běhu, ČR
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
G. Bizet: Carmen - záznam předst. z Opéra National de Paris
Na střeše, ČR
Ženy v běhu, ČR
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
NE
Mary Poppins se vrací (Mary Poppins Returns), USA
- česká verze
Ženy v běhu, ČR
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Světové malířství na plátnech kin: Renoir
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Chata na prodej, ČR
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
PO
Ženy v běhu, ČR
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
Ženy v běhu, ČR
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Zachránit Leningrad (Спасти Ленинград), Rusko
Na střeše, ČR
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Ženy v běhu, ČR
ÚT
Ženy v běhu, ČR
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
Cestovatelské kino: Černobyl
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Cestovatelské kino: Černobyl
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ST
Senior Art: Balón (Ballon), SRN - česká verze
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Ženy v běhu, ČR
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
ČT
Ženy v běhu, ČR
Léto s gentlemanem, ČR
Severská filmová zima: Heavy Trip (Hevi reissu)?
Finsko - slavnostní zahájení
Marie, královna skotská (Mary Queen of Scots), GB/USA
SFZ: Mihkel, Island/Estonsko
PÁ
SFZ: Dlouhý příběh ve zkratce (Lang historie kort), Dán
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
SFZ: Mongoland (Mongoland), Norsko
Ženy v běhu, ČR
Marie, královna skotská (Mary Queen of Scots), GB/USA
SFZ: V říši divů (Eventyrland), Norsko
SFZ: Now It‘s Dark (Now It‘s Dark), Norsko
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
SO
Ženy v běhu, ČR
LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part),
USA - česká verze
SFZ: Darling, Dánsko
Léto s gentlemanem, ČR
SFZ: Dlouhý příběh ve zkratce (Lang historie kort), Dán
Marie, královna skotská (Mary Queen of Scots), GB/USA
SFZ: Neklid (Uro), Dánsko
SFZ: Soví Hora (Peledu kalnas), Litva
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
NE
LEGO® příběh 2 (The Lego Movie 2: The Second Part),
USA - česká verze
Ženy v běhu, ČR
SFZ: Příšerný čtvrtek (Monstertorsdag), Norsko
SFZ: Léto ‚92 (Sommeren ‚92), Dánsko
Léto s gentlemanem, ČR
SFZ: Na západ (Rett vest), Norsko
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
SFZ: Dokud jsme naživu (Mens vi lever), Dánsko

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

18.
13:30
14:15
16:30
16:45
18:30
18:45
20:30
20:45
19.
16:30
16:45
18:30
18:45
20:30
20:45
20.

•
•
•
•

•
•
•

13:30

•

16:45
18:45
20:45
21.
16:15
16:30
18:15
18:30
20:45
21:00
22.
13:30
13:45
16:15
16:30
18:30
18:45
20:30
20:45
23.
13:30
13:45
15:30
16:30
18:15

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

18:30
20:15
20:45

•

PO
Na střeše, ČR
Marie, královna skotská (Mary Queen of Scots), GB/USA
SFZ: Staying Alive, Norsko
Léto s gentlemanem, ČR
SFZ: Povídky ze Stockholmu (Stockholm Stories), Švé
Ženy v běhu, ČR
SFZ: Útěk do budoucnosti (Flykten till framtiden), Švé
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
ÚT
SFZ: Limbo, Norsko
Ženy v běhu, ČR
SFZ: Jsem tvá (Jeg er din), Norsko
Cesta vede do Tibetu, ČSR/Čína
SFZ: Co tomu řeknou lidi (Hva vil folk si), Norsko
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
ST
Senior Art: Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð),
Isl/Fra/Ukr
Léto s gentlemanem, ČR
Ženy v běhu, ČR
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
ČT
Léto s gentlemanem, ČR
Ženy v běhu, ČR
Láska mezi regály (In den Gängen), SRN
Arabské noci: Kafarnaum (Cafarnaúm), Libanon/Francie
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
PÁ
Ženy v běhu, ČR
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
Láska mezi regály (In den Gängen), SRN
Ženy v běhu, ČR
Arabské noci: Yomeddine, Egypt/USA/Rak.
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
Film Noir Festival uvádí: Bílá orchidej (White Orchid), USA
SO
Jak vycvičit draka 3, USA - česká verze
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Ženy v běhu, ČR
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Arabské noci: Bojovnice slunce (Les Filles du soleil),
Fra/Bel/Gruzie
Arabské noci: Yomeddine, Egypt/USA/Rak.
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
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NE
Ženy v běhu, ČR
Jak vycvičit draka 3, USA - česká verze
Bolšoj Balet: Spící krasavice
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Ženy v běhu, ČR
Arabské noci: Kafarnaum (Cafarnaúm), Libanon/Francie
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
PO
Léto s gentlemanem, ČR
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Ženy v běhu, ČR
Léto s gentlemanem, ČR
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
ÚT
Na střeše, ČR
Ženy v běhu, ČR
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Ladies Movie Night:
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
ST
Senior Art: Kafarnaum (Cafarnaúm), Libanon/Francie
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Na střeše, ČR
Ženy v běhu, ČR
Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð), Isl/Fra/Ukr
Future Gate Festival: Lajko - Cikáni ve vesmíru
(Lajko: Cigány az ürben), Maď/Rusko
Všichni to vědí (Todos lo saben), Špa/Fra/Itálie
ČT
Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore
fait au Bon Dieu ?), Francie
Ženy v běhu, ČR
Future Gate Festival: iShorts
Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore
fait au Bon Dieu ?), Francie
Future Gate Festival: Gattaca
Co jsme komu ZASE udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a encore
fait au Bon Dieu ?), Francie

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

1.2. 16:00 2.2. 16:15 3.2. 15:45 13.2. 13:30*129,-

Balón (Ballon)

r.: M Herbig | SRN | 2018 | 120 min.
česká verze | dopor. přístup.: 12 let
do kin uvádí: CINEMART | 139,-/129,Napínavý příběh o vzdoru a touze
po svobodě, natočený podle skutečných událostí, nás zavede do NDR
roku1979. Dvě běžné rodiny, toužící po životě ve svobodné zemi, vymyslí
v tajnosti velký plán útěku na západ: postaví horkovzdušný balón, se
kterým se všech osm členů obou rodin pokusí přeletět nad Berlínskou
zdí. Balón však těsně před hranicí havaruje a východoněmecká tajná
policie Stasi nalezne po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk znatelné stopy. Okamžitě se rozběhne důsledné vyšetřování a razantní pátrání. Obě rodiny se pod velkým časovým tlakem pokoušejí sehnat materiál
a vyrobit balón nový, avšak každým dnem se policejní smyčka kolem
nich stahuje, hrozí jim odhalení a zatčení. Začíná další nebezpečný závod s časem a s policií v patách. Dostanou ještě šanci na druhý pokus?

22.2. 20:45

N O I R F I L M F E S T I VA L

Bílá orchidej
(White Orchid)

r.: S. Andreson | USA | 2018 | 82
min. | dopor. příst.: 15 let | do kin
uvádí: NOIR FILM FESTIVAL | 139,Introvertní, nevýrazná třicátnice
Claire pracuje jako vyšetřovatelka
pro sociální služby. Jednoho dne se dostane ke spisu neobjasněné brutální vraždy mladé dívky známé jako Bílá orchidej, kterým je okamžitě
fascinována a pátrání po stopách záhadného zločinu se stane její posedlostí. Druhý celovečerní snímek amerického scenáristy, režiséra a producenta Steva Andersona vznikl, stejně jako jeho neo-noirový debut
This Last Lonely Place, pod záštitou organizace The Estate of Humphrey
Bogart, spravované synem slavného herce klasické hollywoodské éry.

3.2. 13:30 13.2. 16:15 23.2. 13:45

Bohemian Rhapsody

r.: B. Singer & D. Fletcher | GB/USA
2018 | 134 min. | dop. příst.: 12 let
do kin uvádí: CINEMART | 139,Jediné, co je ještě pozoruhodnější
než hudba skupiny Queen, je příběh samotného Freddie Mercuryho.
Strhující životopisný snímek je oslavou rockové skupiny Queen, jejich
hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem
vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním

z nejvýraznějších umělců na světě. Film mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako byly We Will Rock You, We Are the Champions nebo
právě Bohemian Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem,
pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na pódiu ve
Wembley předvedli Queen v čele s rtuťovitým Freddiem jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla - a stále je - ohromnou
inspirací pro celý svět.
ARABSKÉ NOCI

23.2. 18:30

Bojovnice slunce
(Les Filles du soleil)

r.: E. Husson | Fra/Bel/Gruzie | 2018
115 min. | dopor. příst.: 15 let | do
kin uvádí: FILM EUROPE | 139,Mladá právnička Bahar navštěvuje
svou rodinu v Kurdistánu. Při útoku
extremistů umírá její manžel a ona sama se společně se synem stává i s dalšími ženami a dětmi rukojmím islamistů. Několik měsíců po
úspěšném útěku velí jednotce Bojovnic slunce. Jejím cílem je dobýt
město, kde ji potkala tragická událost, a získat zpět svého syna. Při třídenní ofenzivě ji doprovází Mathilde, zkušená válečná reportérka, která
se zabývá pohnutými osudy kurdských bojovnic a jejich pevnými sesterskými pouty. Film Bojovnice slunce je vtahujícím pohledem na hrdinství
všedních lidí ve vyhrocené životní situaci.

9.2. 15:00

Carmen

záznam představení z Opéra National
de Paris | 167 min. | české titulky
do kin uvádí: BONTONFILM | 250,„Nikdy se Carmen nepoddá, svobodná zrozená, svobodná zemře“ pláče
umírající Bizetova hrdinka na konci
jedné z nejslavnějších a nejhranějších světových oper. Nezkrotná svoboda, živočišnost a nutkání žít s maximální sílou a intenzitou až na hraně, to vše dýchá z nové verze Carmen od španělského režiséra Calixta
Bieita víc než kdy jindy před tím. Ve vášnivém nastudování pařížské
Opery se pod taktovkou britského dirigenta sira Marka Eldera představí mezinárodní obsazení. Francouzský tenor Roberto Alagna, mezzosopranistka Elina Garanča z Litvy, sopranistka Maria Agresta z Itálie
nebo ruský bas Ildar Abdrazakov. S neobvyklou současnou výpravou zůstává i Bieitova Carmen tou žhavou temperamentní ženou, zosobněním
ženské smyslnosti, sebevědomí a hrdosti. Přesto nabízí pohled, že její
nezkrotný život za hranicí zákona je výsledkem kruté doby. Carmen žije
rychle možná proto, že musí. Ve světě plném mužské krutosti má šanci
přežít jen stejně krutá a nezlomná svůdkyně.

28.2. 16:00, 18:30, 20:45

Co jsme komu ZASE
udělali? (Qu‘est-ce qu‘on

a encore fait au Bon Dieu?)

r.: P. de Chauveron | Francie | 2019
98 min. | doporuč. příst.: 12 let | do
kin uvádí: CINEMART | 139,-

Claude a Marie Verneuilovi, naši staří dobří známí z veleúspěšné komedie, která před pěti lety kralovala kinům po celé Evropě, jsou milovníci
staré dobré Francie. A tudíž tak trochu i správní maloměšťáci.
Když se však už jednou s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů, téměř se jim podařilo překonat všechny své zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi.
Všichni čtyři manželé jejich dcer - Rachid, David, Chao a Charles se
rozhodli z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou
právě Cloude a Marie? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou
po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak zetě ve Francii za každou cenu udržet. A to nejlépe tak, že jim
dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na
ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.

15.2. 13:30*129,- 16.2. 16:30

Dlouhý příběh ve zkratce
(Lang historie Kort)

r.: May el-Toukhy | Dánsko | 2015
100 min. | dopor. přístupnost: bez
omezení | do kin uvádí: SFZ | 129,Snímek, který letos přehlídka Severská filmová zima vybrala také
pro speciální projekci pro seniory, shrnuje tři roky milostných eskapád
hlavních hrdinů, jejich vrcholy i propady. Sleduje skupinu kamarádů během různých oslav (Nový rok, letní slunovrat, svatba...), kdy se třicátníci
a čtyřicátníci pokoušejí naplnit své představy o dokonalém životě. V centru toho všeho je lehce zmatená Ellen. Místo toho, aby se usadila, má
poměr s okouzlujícím Sebastianem, který je bohužel ženatý s jednou
z jejích kamarádek. Když Ellen konečně pochopí, že Sebastian ženu nikdy neopustí, potká stejně zmateného Maxe. Přeskočí mezi nimi jiskra,
ale situace se brzy zkomplikuje…

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

FILM MĚSÍCE
1.2. 20:45 2.2. 20:30
4.2. 13:30*129,-, 20:15 5.2. 21:00
6.2. 18:15 8.2. 15:30 9.2. 20:30 10.2. 20:00
11. – 12.2 20:15 13.2. 20:30 15.2. 13:45, 20:45
16.2. 20:45 17.2. 20:00 18. – 20.2. 20:45
21.2. 21:00 25.2. 20:45 27.2. 16:00

23. - 24.2. 13:30

Jak vycvičit draka 3

(How to Train Your Dragon:
The Hidden World)

r.: D. DeBlois | USA | 2019 | 104
min. | doporuč. přístup.: bez omez.
děti do 12 let 119,- | rodinné vstupné 417,- (2 dosp. + 2 děti) | do kin
uvádí: CINEMART | 139,-

Favoritka
(The Favourite)

r.: Y. Lanthimos | Irsko/GB | 2018
120 min. | doporuč. přístup: 15 let
do kin uvádí: CINEMART | 139,-/129,Olivia Colman, Rachel Weisz a Emma
Stone v hlavních rolích velkolepého
historického dramatu z počátku 18. století.
V té době Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná
a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její
společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se královnina
přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud držela
lady Sarah ochrannou ruku?

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikingský ráj obývaný draky,
jak se to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák, který miluje létání s okřídleným
parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě
nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad ostrovem začnou stahovat.

4.2. 18:30

Johnny English znovu
zasahuje (Johnny
English Strikes Again)

10.2. 18:30

r.: D. Kerr | GB/Fra/USA | 2018
88 min. | doporuč. příst.: bez omez.
do kin uvádí: CINEMART | 135,-

Chata na prodej
r.: T. Pavlíček | ČR | 2018 | 77 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
do kin uvádí: CINEMART | 135,Rodiče prodávají starou chatu, pro
kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však
matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost
náročná. Děda už je duchem spíše nepřítomen, otec tyto akce odmítá,
syn je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní. Babička je specialistkou na upřímné dotazy,
které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na
chatu přibere svého úspěšného německého přítele, který se jediný na
rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na
samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně
nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou
do lesa…
V hlavních rolích Ivana Chýlková, David Vávra, Jan Kačer a Jana Synková.

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PRO RODINY

Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného tajného agenta,
který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti za normálních
okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby
a premiérce (Emma Thompson) nic jiného bohužel nezbývá. Shodou
náhod je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď
zachránit…

21.2. 18:30 24.2. 19:00
27.2. 13:30*129,-

ARABSKÉ NOCI

Kafarnaum
(Cafarnaúm)

r.: N. Labaki | Libanon/Fra/USA,
2018 | 120 min. | doporuč. přístup.:
15 let | do kin uvádí: FILM EUROPE
139,-/129,Příběh dvanáctiletého chlapce, který
zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí o životě
nejchudších ve slumech současného Libanonu. Snímek, který na festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je díky své směsi realismu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému Milionáři z chatrče.

Libanonská režisérka a scenáristka Nadine Labaki podává vyhrocené
a lehce pikareskní svědectví o extrémních podmínkách života ve své
zemi pohledem malého dítěte, a přitom se neuchyluje k emocionálnímu
vydírání – zdánlivě neochvějně ponurou trajektorii příběhu navíc účelně
obohacuje o záblesky radosti a humoru.

6.2. 13:30*129,-

Kursk

r.: T. Vinterberg | Belgie/Lucembursko | 2018 | 117 min. | doporuč.
příst.: 12 let | do kin uvádí: BIOSCOP
129,Film světově uznávaného dánského
režiséra Thomase Vinterberga (Rodinná oslava, Hon) líčí nešťastnou událost, ke které došlo před osmnácti
lety na palubě jaderné ponorky
K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka je „nepotopitelnou“
pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky.
12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře.
Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny. Záchranou
operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády
přijmout zahraniční pomoc…

PRO RODINY

LEGO® příběh 2
(The Lego Movie 2:
The Second Part)

r.: M. Mitchell | T. Gum | USA/Austr.
2019 | … min. | doporuč. příst.: bez
omez. | děti do 12 let 119,- | rodinné
vstupné 417,- (2 dosp. + 2 děti) | do
kin uvádí: VERTICAL ENT. | 139,V pokračování úspěšného animovaného film se opět setkáme s hrdiny
z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí
do boje za záchranu svého milovaného města. Uplynulo již pět let od
chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše
rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana
a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné
galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde
zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita ale i mistrovské stavitelské
dovednosti. Zároveň se ukáže, jak výjimeční hrdinové to ve skutečnosti
jsou.

14. – 16.2. 16:15 17.2. 16:30, 18:00 18.2. 16:45
20.2. 16:45 21.2. 16:15 25.2. 13:30*129,-, 18:30

Léto s gentlemanem

21.2. 18:15 22.2. 16:15

Láska mezi regály
(In den Gängen)

r.: T. Stuber | SRN | 2018 | 125
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
do kin uvádí: FILM EUROPE | 139,Christian je rváč a muž s pochybnou
minulostí, který svým zjevem evokuje pitbulla. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako pomocná
síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou možnost obsluhovat vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo sotva zvládá svůj vlastní
život a vegetuje na sociálním dně, je i tohle velká výzva. Christiana se
ujímá veterán Bruno a zasvěcuje ho do mikrokosmu, v němž se žije podle specifických pravidel a ve svérázných bublinách jednotlivých oddělení. Při jedné z pauz potkává Christian prostořekou a okouzlující Marion
z oddělení lahůdek a křehká, civilní a realistická romance z místa, kde
není vidět na nebe, může začít…
PARTNEŘI KINA LUCERNA:

16.2. 14:00 17.2. 13:15

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

r.: J. Adamec | ČR | 2019 | 98
min. | doporučená přístupnost: bez
omezení | do kin uvádí: BIOSCOP
139,-/129,Nový český film podle scénáře Jaromíra Hanzlíka s hvězdným hereckým obsazením (J. Hanzlík, A. Antalová, I. Bareš, I. Chýlková, L. Vondráčková a mnozí další).
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti pár desítek
kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už
dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu
modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných
středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk.
Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur, elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního
zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním
má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností,
Anna s ním čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým
výletům a dobrodružstvím…

14. – 16.2. 18:15 18.2. 14:15

Marie, královna skotská
(Mary Queen of Scots)

r.: J. Rourke | GB/USA | 2018 | 124
min. | doporuč. přístup.: 15 let | do
kin uvádí: CINEMART | 139,Bylo jí pouhých šest dní, když se
po smrti otce stala Marie skotskou
královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny francouzské,
ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími
skotskými klany, navíc čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty, jejíž vládu odmítala uznat. Averze to byla
oboustranná, Alžbětě Marie vadila nejen jako vzpurná rivalka, ale i jako
matka budoucího krále Jakuba. Anglická panovnice totiž v tomto směru měla z mnoha příčin jen mizerné vyhlídky. Na druhou stranu obě
panovnice spojovala jejich izolovanost v prostředí tvořeném výhradně
muži, díky němuž získaly vzájemné pochopení, dokonce i respekt. Britské ostrovy však byly pro dvě tak silné ženy příliš malé a obě to věděly.
Otázkou bylo jen, která z nich se rozhodne udělat první krok k eliminaci
té druhé, a jak moc je to bude bolet.

1.2. 13:30*129,- 9. – 10.2. 12:30

PRO RODINY

Mary Poppins se vrací
(Mary Poppins Returns)

r.: R. Marshall | USA | 2018 | 130
min. | doporuč. příst.: bez omezení
česká verze | děti do 12 let | 119,rodinné vstup. 417,- (2 dosp. + 2 děti)
do kin uvádí: FALCON | 139/129,Emily Blunt, Ben Whishaw a Meryl Streep v hlavních rolích pokračování
legendárního příběhu.
Když byl Michael malý, vstoupila do jeho života (a do života jeho sestry)
čarovná chůva Mary Poppins. Nyní je Michael už dávno dospělý, stále
žije v Třešňové ulici, kde vychovává za pomoci vychovatelky Ellen své tři
děti a pomoc kouzelné chůvy by se mu náramně hodila. Ta jeho přání
vyslyší a vrací se na scénu, aby rodině pomohla nalézt ztracenou radost
a štěstí…

3.2. 20:00

PŘEDPREMIÉRA

METALLICA: FRANCIE
NA JEDNU NOC

r.: D. Kent | FR/USA | 2009 | 132
min | doporuč. přístup.: bez omezení
do kin uvádí: BEVERLY MATOUS
DISTRIBUTION | 180,-

Bývá nezapomenutelným zážitkem, když frontman James Hetfield hrne
energii do diváků… a na ničem jiném nezáleží. Starořímský amfiteátr
v Nimes je jedním z nejzachovalejších kolbišť gladiátorů. I za bílého
dne a bez lidí sálá z tohoto architektonického monumentu genius loci.
Což teprve večer, kdy tmu prořezává palba světel a ohňů, kdy řvoucí
dav chlapů a holek vyvolává jména „gladiátorů novodobých“. Hetfield,
Hammett, Trujillo a Ulrich vstupují do starořímské arény kde v mystickém prostředí rozduní své prověřené metalové skladby.

8.2. 13:30*129,-

Narušitel

r.: D. Balda | ČR | 2019 | 90 min.
dopor. příst.: bez omezení | do kin
uvádí: BONTONFILM | 129,Jiří Dvořák, Petr Kostka a Stanislav
Zindulka v silném a napínavém příběhu českého leteckého esa, jeho
kamarádů a jejich bezbřehé lásce k létání.
Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné
chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil
dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů. Čtveřice kamarádů a jejich letecký mentor spolu létají a slouží v armádě dvacet let. Pak se ale po dlouhé době začne rozmotávat smrt bývalého pilota RAF při pokusu o přelet
na západ a hlavní hrdina nemá jiné východisko, než se ho pokusit napodobit. „Jste narušitel, následujte mě,“ jsou slova, která sám často hlásí
do vysílačky, když nutí k přistání ty, kdo se na západ za svobodou vydávají
vzduchem v letadlech. Teď se o stejně zoufalý útěk musí pokusit i on.

7.2. 16:00 8. – 9.2. 18:00 11.2. 18:15
18.2. 13:30*129,- 26.2. 16:15 27.2. 16:45

Na střeše

r.: J. Mádl | ČR | 2018 | 97 min.
doporuč. příst.: 12 let | do kin uvádí:
FALCON | 139,-/129,Hlavním hrdinou nového filmu herce a režiséra Jiřího Mádla (Pojedeme k moři) je profesor Rypar (A.
Švehlík), který poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci,
jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného
na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích
ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý
z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě
teplého oblečení a střechy na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat.
Lze však důvěřovat neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí
i za cenu, že musí sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí
trochu rozšířit. Ale dokáže Song tuto důvěru skutečně oplatit?

2.2. 12:30 3.2. 14:15

PRO RODINY

Pat a Mat:
Zimní radovánky

r.: M. Beneš | ČR | 2018 | 60 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
děti do 12 let 105,- | rodinné vstup.
375,- (2 dosp. + 2 děti) | do kin uvádí: BIOSCOP | 125,Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc
když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký
nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí
s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše
dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně
velká.

8.2. 18:30

NOVÝ RUSKÝ FILM

Superrodina
Bobrovovi: Taková
paranormální rodinka

r.: D. Ďjačenko | Rusko | 2018 | 90
min. | doporuč. přístup.: 12+ | 150,Děj filmu začíná v Thajsku, kam se
rodina Bobrovových ukryla před spravedlností. Tam musí vystupovat
v cirkuse a předvádět své superschopnosti pro turisty. Být cirkusovými
opicemi se však členům rodiny nelíbí a všichni se chtějí vrátit domů.
Navíc se ve vztahu Olega a Světlany objevují neshody: ona sní o dětech,
ale Oleg zatím tak daleko nedospěl. Další hádka skončí dokonce tak, že
Oleg odejde a práskne za sebou dveřmi. Když se vrací, nenajde Bobrovovy, protože už odjeli. Vrací se proto zpátky do Ruska, kde musí opět
bojovat o srdce Světlany. Do toho ale musí spojit superschopnosti rodiny
Bobrovových v boji proti padouchům celoplanetárního rozměru a udělat
z lajdáckých příbuzných skutečné superhrdiny.

1. – 2.2. 20:45 3.2. 20:30 11.2. 14:00 12.2. 16:15

opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly, nalezenými
za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá,
prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený
na skutečné kapitole dánských dějin je po snímcích Žena v kleci, Zabijáci a Vzkaz v láhvi, čtvrtým severským thrillerem, natočeným podle
bestsellerů J. Adler-Olsena.

2.2. 18:45 4.2. 16:00

Svátky klidu a míru
(Den tid på året)

r.: P. Steen | Dánsko | 2018 | 101
min. | dopor. přístup.: bez omezení
do kin uvádí: FILM EUROPE | 139,Hořká severská komedie o tom, že
rodina je největší požehnání…, ale
zároveň i prokletí. Svoje o tom ví Katrine, která se vždycky děsí vánočních svátků. Znamená to pro ni nejen vařit pro třináct členů rodiny, ale
zároveň vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní Vánoce jsou ale obzvlášť stresující, protože za sváteční stůl má zasednout
i Katrinina sestra Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny…

10.2. 16:30

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ

Renoir

r.: P. Grabsky | GB | 2016 | 90 min.
doporuč. přístup.: bez omezení | do
kin uvádí: PŘENOSY DO KIN | 250,Pierre-Auguste Renoir je známý
a obdivovaný pro své impresionistické malby Paříže. Ač jsou tyto obrazy
celosvětové oblíbené, slavného umělce tento styl posléze unavil a on se
vydal jiným směrem. Poutavý snímek, založený na pozoruhodné sbírce
181 Renoirs z Nadace Barnes ve Filadelfii, zkoumá jeho nový směr. Zabývá se především jeho pozdními díly, která jsou některými obdivována
a jinými zatracována. Málo známý fakt je, že mezi umělci, kteří byli inspirování Renoirovými novými díly, byli i dva giganti 20. století – Picasso
a Matisse. Tento film je novou biografií významného umělce, navíc odhaluje divákům Renoira jako spojník mezi starým a novým uměním.

Složka 64 (Journal 64)

r.: Ch. Boe | Dánsko | 2018 | 100
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
do kin uvádí: AEROFILMS | 139,Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“
dívek. Do rukou detektiva Carla
Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává
další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství

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

21.2. 20:45 22.2. 13:45, 20:30 23.2. 20:45
24.2. 20:00 25.2. 20:30 26.2. 20:15 27.2. 20:45

Všichni to vědí
(Todos Io saben)

r.: A. Farhadi | Špa/Fra/It | 2018
132 min. | doporuč. přístup.: 15 let
do kin uvádí: AEROFILMS | 139,Nejslavnější filmový pár současnosti, Penélope Cruz a Javier Bardem,
exceluje v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit. Psychologický thriller dvojnásobného držitele Oscara
A. Farhadiho (Rozchod Nadera a Simin, Klient) se stal v loňském roce
zahajovacím filmem festivalu v Cannes.
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství,
která měla zůstat zapomenuta.

22.2. 18:30 23.2. 20:15

ARABSKÉ NOCI

Yomeddine

r.: A.B. Shawsky | Egypt/USA | 2018
97 min. | dopor. přístupnost: 15 let
do kin uvádí: FILM EUROPE | 139,Bešaj žije v koptské kolonii pro leprotiky, kam ho jako dítě umístila
jeho rodina. Má tu manželku a práci,
která spočívá ve sbírání věcí na smetišti. Když manželka umírá, zbývá
stárnoucímu muži v srdci jen velké prázdno a naléhavá nutnost něco
změnit. Rozhodne se k riskantnímu podniku – se svým oslem a rozhrkanou károu se vydává na cestu, na jejímž konci, jak Bešaj doufá,
se setká s otcem. Pro muže se zohaveným tělem představuje podobný
podnik životní výzvu, kterou mu ulehčí společník, malý kluk s nezapomenutelným jménem Obama. Yomeddine je road movie o důstojnosti
a odvaze přijmout jinakost, která se na první pohled může zdát ohyzdná.

10.2. 18:00

NOVÝ RUSKÝ FILM

Zachránit Leningrad

r.: A. Kozlov | RU | 2019 | 93 min.
doporuč. přístupnost: 12+ | 200,Září 1941. Mladý Kosťa a Nasťa, kteří jsou do sebe zamilovaní, se pod
tíhou okolností ocitnou na člunu,
který má odvézt lidi z obléhaného
Leningradu. V noci se však člun dostává do bouře a ocitá se v nouzi.
Na místo tragédie se jako první nedostávají zachránci, ale nepřátelská
letadla.

9. – 10.2. 15:15 23.2. 15:30

Zrodila se hvězda
(A Star is Born)

r.: B. Cooper | USA | 2018 | 136
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
do kin uvádí: VERTICAL ENT. | 139,Bradley Cooper a Lady Gaga v hlavních rolích dechberoucího romantického hudebního dramatu. Pro čtyřnásobného držitele oscarové
nominace Bradleyho Coopera je tento film navíc jeho režijním debutem. Cooper ve filmu představuje zpěváckou country hvězdu Jacksona
Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se
oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin
raketový start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese
svůj ústup z velkých pódiích a o to více se potýká se svými vnitřními
démony.

1.2. 20:15 2.2 20:30 3.2. 18:15 4.2. 18:00
5.2. 16:30 6.2. 16:00, 20:45 8. – 9.2. 20:30
10.2. 18:00 11.2. 16:15 12.2. 18:15 13.2. 18:30
20.2. 13:30*129,- 22.2. 18:45 23.2. 18:15
24.2. 16:00 25.2. 16:15 26.2. 18:15 27.2. 18:45

Žena na válečné stezce
(Kona fer í stríð)

r.: B. Erlingsson | Isl/Fra/Ukr | 2018
101 min. | doporuč. přístup.: 15 let
do kin uvádí: FILM EUROPE | 139,/129,Je lepší metodou, jak zachránit
svět, sabotáž stožárů vysokého napětí, nebo adoptování ukrajinského
sirotka? Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem dříme víc, než se na první pohled
zdá. Tvrdá a nekompromisní žena má ještě druhý život – vede totiž
soukromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu. Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema mnohých
z nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické a sociální katastrofě?

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

FILM MĚSÍCE
1.2. 14:00, 16:15, 18:15
2.2. 16:30, 18:30 3.2. 16:00, 18:00
4.2. 16:15, 20:30 5. – 6.2. 17:00 7.2. 16:15
8.2. 16:30 9.2. 13:00, 18:30 10.2. 14:30
11.2. 13:30*129,-, 16:00, 20:30
12.2. 15:45, 18:00 13.2. 16:30 14.2. 16:00
15.2. 16:30 16.2. 12:30 17.2. 14:30 18.2 18:45
19.2. 16:45 20.2. 18:45 21.2. 16:30
22.2. 13:30*129,-, 16:30 23.2. 16:30 24.2. 13:15, 18:00
25. – 26.2. 16:30 27.2. 18:30 28.2. 16:30
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Ženy v běhu

r.: M. Horský | ČR | 2019 | 93 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
do kin uvádí: CINEMART | 139,-

INNSBRUCKÁ
POLÉVKA

Věra (Zlata Adamovská) prožila
s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho posledInzerce_Lucerna_100x70mm_1-2019.indd 1
ní přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (V. Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery mají
však úplně jiné starosti a do běhání se příliš nehrnou. Nejstarší Marcela
(T. Kostková) čelí dennodenním průšvihům svých tří synů a jejich otec
Karel (O. Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku.
Prostřední Bára (V. Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka (J. Boková) sice chlapa má,
ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Je zřejmé, že dcery
mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maOSOBNÍ ÚVĚR
minka proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla
Půjčte si na cokoliv s nízkým úrokem
přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vya bez poplatků za předčasné splacení.
sněného maratonu.

kb.cz/osobniuver
800 521 521
14.1.2019

SLEVY
JEDOU

26. února 2019

MALÝ KINOSÁL
22738 KB IND Osobni
Lucernahodin
inzerce 100x70_A_V3_FIN.indd
odpujcka
18.45
V PRAŽSKÉ LUCERNĚ
filmová historie kam se podíváte

1

v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA

S PETROU LAMLOVOU
Filmový večírek pro ženy
Dárky & tombola
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

www.ladiesmovienight.cz

16.01

Kino Lucerna
úterý
12. 2.
COMING SOON TO CINEMAS

Carmen
Georges Bizet

9.2.

Dne
v Kině Lucerna
od 15:00 hod.

Superrodina
BoBrovovi
Taková paranormální rodinka
8. února 2019,18:30

CONDUCTOR

SIR MARK ELDER

STAGE DIRECTOR

© Vincent Pontet/OnP

CALIXTO BIEITO
PARIS OPERA
ORCHESTRA AND CHORUS

With the support of

Sponsor for the Paris Opera’s
audiovisual broadcasts

STARRING

ELĪNA GARANČA
ROBERTO ALAGNA
MARIA AGRESTA
ILDAR ABDRAZAKOV

Film je založen na skutečných událostech

Presented by

www.fraprod.com

11. února 2019, 18:00
kino lucerna, Praha, Vodičkova 36

v kině Lucerna
Čtvrtek 14. 2.

18:00 Heavy Trip
20:30 Mihkel

Pátek 15. 2.

13:30
16:15
18:30
20:30

Dlouhý příběh ve zkratce
Mongoland - malý sál
V říši divů
Now It´s Dark

Sobota 16. 2.

14:30
16:30
18:30
20:30

Darling
Dlouhý příběh ve zkratce
Neklid
Soví Hora

Neděle 17. 2.

15:30
16:30
18:30
20:30

Příšerný čtvrtek - malý sál
Léto´92
Na západ
Dokud jsme naživu

Pondělí 18. 2.

16:30 Staying Alive
18:30 Povídky ze Stockholmu
20:30 Útěk do budoucnosti

Úterý 19. 2.

16:30 Limbo
18:30 Jsem tvá
20:30 Co tomu řeknou lidi

www.sfklub.cz

Sada padesátikorunových
dárkových poukázek
na vstupenky do kina Lucerna
v ceně 300,–, 400,– nebo 500,– Kč.
V prodeji v pokladně kina.
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CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

V

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

www.lucerna.cz

1/2

1/2 STRANY

1/3

1/3 STRANY

100 x 105 mm + 5 mm spad

100 x 70 mm + 5 mm spad

Bližsí informace na produkce@lucerna.cz

TIPY NA BŘEZEN 2019:
Skleněný pokoj

r.: J. Ševčík, ČR/SR, 2019
Film s mezinárodním hereckým obsazením podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera
je dramatickým milostným příběhem, vyprávěným na
pozadí převratných událostí 20. století a je inspirovaný
zrodem ikonického architektonického skvostu, brněnské vily Tugendhat.

Zelená kniha (Green Book)
r.: P. Farrely, USA, 2018

Jeden z nejoceňovanějších filmů současnosti, vítěz tří
Zlatých Glóbů, nás zavádí do Spojených států šedesátých let a vypráví příběh vyhazovače z Bronxu, který
se nechá najmout jako řidič špičkového černošského
pianisty.
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PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):
1.2. 13:30 Mary Poppins se vrací, USA - česká verze
4.2. 13:30 Favoritka, Irl/GB
6.2. 13:30 Senior Art: Kursk, Bel/Lux
8.2. 13:30 Narušitel, ČR
G. Bizet: Carmen z Opéra National de Paris
9.2. 15:00
– seniorská sleva 50,-Kč
Světové malířství na plátnech kin: Renoir
10.2. 16:30
- seniorská sleva 50,-Kč
11.2. 13:30 Ženy v běhu, ČR
13.2. 13:30 Senior Art: Balón, SRN – česká verze
15.2. 13:30 Severská filmová zima: Dlouhý příběh ve zkratce, Dán
18.2. 13:30 Na střeše, ČR
20.2. 13:30 Senior Art: Žena na válečné stezce, Isl/Fra/Ukr
22.2. 13:30 Ženy v běhu, ČR
24.2. 15:45 Bolšoj Balet: Spící krasavice - seniorská sleva 50,-Kč
25.2. 13:30 Léto s gentlemanem, ČR
27.2. 13:30 Senior Art: Kafarnaum, Libanon/Francie

KINO LUCERNA
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
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)

