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1. MS ČT
15:15 • Léto 85 (Été 85), Francie
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
17:45 Bábovky, ČR/SR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:15 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko

2. PÁ
13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
15:15 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
17:45 Bábovky, ČR/SR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:15 • Vyšinutý (Unhinged), USA

3. SO
12:45 • Pinocchio, Itálie/GB/Francie - česká verze

13:15 Léto 85 (Été 85), Francie
15:15 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
15:30 Havel, ČR
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
17:45 Bábovky, ČR/SR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:15 • Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie

4. NE
13:45 • Pinocchio, Itálie/GB/Francie - česká verze

14:00 Havel, ČR
16:15 • Krajina ve stínu, ČR
16:15 Bábovky, ČR/SR
18:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
19:00 • Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie

5. PO
13:30 Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie
15:15 • Léto 85 (Été 85), Francie
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
17:45 Bábovky, ČR/SR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:15 • Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie

6. ÚT
15:15 • Léto 85 (Été 85), Francie
16:30 Bábovky, ČR/SR
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXXVI, vstupenky na loopeny.cz
20:15 • Vyšinutý (Unhinged), USA

7. ST
13:30 • Senior Art - Helmut Newton: Nestoudná krása, SRN
15:30 • Léto 85 (Été 85), Francie
16:45 Bábovky, ČR/SR
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
19:00 Be2Can: Chlast (Druk), Dánsko - slavnostní zahájení

20:15 • Vyšinutý (Unhinged), USA

8. ČT
15:45 • Havel, ČR
16:30 Bábovky, ČR/SR
18:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:30 Be2Can: Lux Æterna, Francie

20:00 Be2Can: Není zla mezi námi (Sheytan vojud nadarad),
SRN/ČR/Írán

20:30 • Smečka, ČR
9. PÁ

13:30 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
14:00 • Smečka, ČR
16:00 • Havel, ČR
16:15 Bábovky, ČR/SR
18:15 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
18:30 Be2Can: O nekonečnu (Om det oändliga), Švé/SRN/Norsko
20:30 Smečka, ČR
20:45 • Be2Can: Komuna (Kollektivet), Dán/Švédsko/Nizozemsko

10. SO
13:30 Bábovky, ČR/SR
14:00 • Léto patří rebelům (Letní rebeli), SR/SRN 
15:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:00 • Krajina ve stínu, ČR
18:00 Be2Can: Perské lekce (Persian Lessons), Rusko/SRN/Bělor.

18:45 • Helmut Newton: Nestoudná krása
(H.N.- The Bad And The Beautiful), SRN

20:30 Smečka, ČR

20:45 •
Be2Can: Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě
(En duva satt på en gren och funderade på tillvaron),
Šv/Nor/Dán/Fra/SRN

11. NE
13:30 Bábovky, ČR/SR
14:00 • Léto patří rebelům (Letní rebeli), SR/SRN 
15:45 Smečka, ČR

16:00 • Helmut Newton: Nestoudná krása
(H.N.- The Bad And The Beautiful), SRN

18:00 • Be2Can: Lux Æterna, Francie
18:30 Be2Can: Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
19:30 • Be2Can: Taxi Teherán, Írán
20:15 Be2Can: O nekonečnu (Om det oändliga), Švé/SRN/Norsko

12. PO
13:30 Bábovky, ČR/SR
15:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:00 Bábovky, ČR/SR
18:00 Be2Can: Chlast (Druk), Dánsko 
18:15 • Svět podle Muchy, ČR
20:15 • Be2Can: Perské lekce (Persian Lessons), Rusko/SRN/Bělor
20:30 Be2Can: Není zla mezi námi, SRN/ČR/Írán

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



13. ÚT
15:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:00 Bábovky, ČR/SR
18:15 • Svět podle Muchy, ČR
18:45 Ladies Movie Night: Karel, ČR
20:15 • Smečka, ČR

14. ST
13:30 • Senior Art: Léto 85 (Été 85), Francie
15:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:00 Bábovky, ČR/SR
18:15 • Svět podle Muchy, ČR

18:30 Cine Argentino: Hrdinští lúzři (La odisea de los giles), 
slavnostní zahájení

20:15 • Léto 85 (Été 85), Francie
21:15 Smečka, ČR

15. ČT
15:00 Karel, ČR
16:00 • Karel, ČR
17:30 Karel, ČR
18:30 • Karel, ČR
20:00 Cine Argentino: Lest lasiček (El cuento de las comadrejas)
21:00 • Karel, ČR

16. PÁ
13:30 Smečka, ČR
14:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:30 • Služebníci, SR/ČR/Rum/Irl
17:30 Karel, ČR
18:30 • Karel, ČR
20:00 Cine Argentino: Naprosto šílená (Re loca)
21:00 • Karel, ČR

17. SO
12:30 Karel, ČR

14:00 • Červený střevíček a 7 statečných
(Red Shoes and the Seven Dwarfs), J. Korea - česká verze

15:00 Karel, ČR
16:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:30 Karel, ČR
18:30 • Léto 85 (Été 85), Francie
20:00 Cine Argentino: Hrdinští lúzři (La odisea de los giles)
20:30 • Služebníci, SR/ČR/Rum/Irl

18. NE
12:00 Karel, ČR

14:00 • Červený střevíček a 7 statečných
(Red Shoes and the Seven Dwarfs), J. Korea - česká verze

15:30 Karel, ČR
16:00 • Smečka, ČR
18:00 Cine Argentino: Planá naděje (Baldío)
18:15 • Karel, ČR
19:30 Cine Argentino: Dluh (La deuda)
20:45 • Karel, ČR

19. PO
13:30 Bábovky, ČR/SR
14:00 • Smečka, ČR
16:00 • Karel, ČR
17:30 Karel, ČR
18:30 • Léto 85 (Été 85), Francie
20:00 Cine Argentino: Dobré úmysly (Las buenas intenciones)
20:30 • Karel, ČR

20. ÚT
18:00 • Karel, ČR
19:00 Das Filmfest - slavnostní zahájení

20:30 • Karel, ČR
21. ST

13:30 • Senior Art: Léto patří rebelům (Letní rebeli), SR/SRN 
15:00 Karel, ČR
16:00 • Léto 85 (Été 85), Francie
17:30 Karel, ČR
18:15 • Das Filmfest
20:15 • Das Filmfest

22. ČT
15:30 Karel, ČR
15:45 • Smečka, ČR
17:45 • Karel, ČR
18:00 Das Filmfest
20:15 • Karel, ČR
20:30 Das Filmfest

23. PÁ
13:00 Karel, ČR
13:45 • Služebníci, SR/ČR/Rum/Irl
15:30 Karel, ČR
15:45 • Smečka, ČR
17:45 • Karel, ČR
18:00 Das Filmfest
20:15 • Karel, ČR
20:30 Das Filmfest

24. SO
13:00 Karel, ČR
13:45 • Červený střevíček a 7 statečných, J. Korea - česká verze

15:45 • Léto 85 (Été 85), Francie
15:30 Karel, ČR
17:45 • Karel, ČR
18:00 Das Filmfest
20:15 • Karel, ČR
20:30 Das Filmfest

25. NE
13:00 Karel, ČR
13:45 • Červený střevíček a 7 statečných, J. Korea - česká verze

15:45 • Léto 85 (Été 85), Francie
15:30 Karel, ČR
17:45 • Karel, ČR
18:00 Das Filmfest
20:15 • Karel, ČR
20:30 Das Filmfest• Projekce v malém sále

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



26. PO
13:00 Karel, ČR
13:45 • Služebníci, SR/ČR/Rum/Irl
15:45 • Smečka, ČR
15:30 Karel, ČR
17:45 • Karel, ČR
18:00 Das Filmfest
20:15 • Karel, ČR
20:30 Das Filmfest

27. ÚT
16:00 • Smečka, ČR
17:00 Karel, ČR
18:15 • Das Filmfest
20:15 • Das Filmfest

28. ST
12:30 Karel, ČR
13:15 • Princezna zakletá v čase, ČR 
15:00 Karel, ČR
15:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:30 Karel, ČR
18:00 • Nightlife: Na tahu, SRN - česká verze

20:00 Karel, ČR
20:15 • Služebníci, SR/ČR/Rum/Irl

29. ČT
15:00 Karel, ČR
15:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:30 Karel, ČR
18:00 • Nightlife: Na tahu, SRN - česká verze

20:00 Karel, ČR
20:15 • Smrt na Nilu (Death on the Nile), USA

30. PÁ
13:00 Karel, ČR
13:45 • Léto 85 (Été 85), Francie
15:30 Karel, ČR
15:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 Severský filmový podzim - slavnostní zahájení

18:15 • Nightlife: Na tahu, SRN - česká verze

20:00 Karel, ČR

20:45 • SFP: Ženy v příliš velkých pánských košilích
(Kvinner i for store herreskjorter), Norsko

31. SO
12:30 Karel, ČR
14:00 • 100% Vlk (100% Wolf), Austrálie - česká verze

15:00 Karel, ČR
16:15 • Nightlife: Na tahu, SRN - česká verze

17:30 Karel, ČR
18:45 • SFP: Smich racků (Mávahlátur), Island/Dán/SRN/GB
20:00 Karel, ČR
20:45 • SFP: Nicota (Tyhjiö), Finsko

31.10. od 14:00

100% Vlk (100% Wolf)
r.: Alexs Stadermann  |  Australie 
2020  |  96 min  |  doporuč. přístup-
nost: bez omezení

Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako oby-
čejný kluk, ale není obyčejný a není 
ani úplně člověk. Patří do starého 

rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, 
ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smeč-
ky a jednou velmi obávané monstrum. Stejně jako jeho otec a jeho děda 
i praděda. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco zvrtne 
a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato ve strašně 
moc rozkošného... pudla. Tohle je stoprocentní zklamání pro všechny. 
Roztomilý pudlík nemá mezi vlkodlaky co pohledávat, Freddy je doslova 
a do písmene vykopnutý na ulici. Prozatím. Kouzelná noc a úplněk pro 
první proměnu stále trvá a Freddy musí do rána dokázat, že je opravdo-
vým stoprocentním vlkodlakem. Se srdcem vlka a s roztomilou růžovou 
šošolkou se pudl Freddy vydává do ulic za dobrodružstvím a hromadou 
legrace. Potká pár psích kámošů, šíleného zmrzlináře, pozná psí vězení 
a odhalí jedno dávné tajemství. Všichni ostatní pak zjistí, že stoprocentní 
vlkodlak může být drsný jako vlk a současně hebký jako pudl.

Promítáme od 1.10.

Bábovky
r.: R. Havlík  |  ČR/SR  |  2020  |  97 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: romantické komediální drama

Podobně jako ve stejnojmenné knižní 
předloze, bestselleru Radky Třeští-
kové, nám příběhy hrdinů vyprávění 

ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž 
propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme 
součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechy-
bí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky 
mapují současné partnerské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné 
situace z každodenního života, které zná každý z nás. V hlavních rolích 
Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková a Marek Taclík.

Promítáme od 17.10.

Červený střevíček a 7 
statečných (Red Shoes 
a the Seven Dwarf)
r.: Sung-ho Hong  |  J. Korea  |  2020 
83 min.  |  dopor. přístup.: bez omez.
žánr: animov., rodinný  |  česká verze

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



Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji 
promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce 
patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla 
a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné 
ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbyt-
ných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu. Pokud totiž tito zelení mrňousové 
dostanou polibek od krásné ženy, bude zrušena jejich kletba a z nich se 
znovu stanou udatní princové Merlin, Artuš, Jiřík, Honza, Pino, Noki, 
Kio. Jenže co je vlastně krása? Pochopí Sněhurka a jejích sedm stateč-
ných společníků, co krása doopravdy znamená?

Promítáme od 3.10.

Havel
r.: S. Horák  |  ČR  |  2020  |  100 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
životopisné drama

Viktor Dvořák jako mladý Václav Ha-
vel, Aňa Geislerová v roli jeho první 
manželky Olgy a  Martin Hofmann, 

ztvárňující herce a Havlova přítele Pavla Landovského v novém filmu re-
žiséra snímku Domácí péče Slávka Horáka. Film se zaměřuje na Havlův 
bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak 
slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval 
za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a  také milostné vzta-
hy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. 
V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Film čerpá z  let 1968 a  1989 a  zachycuje dlouhou cestu a  proměnu 
hlavního hrdiny od lehkovážného a  úspěšného dramatika šedesátých 
let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí 
osobnost sametové revoluce a  celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až 
v druhém plánu, film nabízí především velký, vzrušující a málo známý 
příběh, jakých není ve světě mnoho. 

Promítáme od 7.10.

Helmut Newton: 
Nestoudná krása
(H.N.- The Bad And The Beautiful)
r.: G. on Boehm  |  SRN  |  2020  |  93 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: dokument

Pro někoho perverzní a  machistický, pro jiného geniální a  podvratný. 
Helmut Newton byl bezpochyby jedním z nejvlivnějších mistrů módní 
fotografie, uznávaný, obdivovaný i zatracovaný...
Jeho snímky žen jsou otevřeně erotické a  vyzývavé, přitom elegantní 
a hravé. Letos by berlínský rodák a světoběžník oslavil stovku; jeho ži-
vot ukončila v roce 2004 autonehoda. Narozen v roce 1920 v židovské 
rodině, zažil Newton řadu historických kotrmelců 20. století, které se 
promítly do jeho díla. V intimním dokumentu Gero von Boehma vystupu-

je plejáda známých osobností, jejichž výpovědi skládají sugestivní mo-
zaiku života a díla svérázného muže, který se nikdy necítil být umělcem.

Promítáma od 7.10.

Chlast (Druk)
r.: T. Vinterberg  |  Dán  |  2020  |  117 
min.  |  dop. příst.: 12 let  |  žánr: drama

Již název zahajovacího filmu letošní-
ho ročníku přehlídky Be2Can napo-
vídá, okolo jakého tématu se příběh 
filmu točí. Existuje totiž teorie, že by 

se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá 
intoxikace totiž otevírá naši mysl k  poznání světa okolo nás, zmírňuje 
problémy a  zvyšuje naši kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads 
Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se 
do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. 
Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou válku s notnou dávkou 
alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek jim a  jejich studentům? Prvot-
ní výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým 
akademickým výzkumem. Jak jejich hodiny, tak výsledky se zlepšují 
a  skupina znovu dostane chuť do života! Když však výzkum přeženou, 
někteří musí skončit. Je stále jasnější, že i když alkohol mohl dopomoci 
ke skvělým úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své následky.

Promítáme od 13.10.

Karel
r.: O. Malířová Špátová  |  ČR  |  2020 
127 min.  |  doporučená přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: dokument

Celovečerní dokumentární film Ka-
rel přináší ojedinělý pohled do sou-
kromí a do duše Karla Gotta. Reno-

movaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po 
dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl ne-
zvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se dopo-
sud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň 
v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Film Karel není a nemá být pře-
hlídkou nesporné slávy Karla Gotta a  jeho pěveckého talentu a úspě-
chů. Režisérka vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde 
se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, na-
dšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla 
Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky u nás 
i v Hamburgu, ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, 
na chalupě, nebo na vsi, kde trávil dětství. Zpěvák se ve filmu vydává po 
stopách svého života na místa, která sehrála v jeho životě důležitou roli. 
Odhaluje neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, 
které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné otevřenos-
ti Karla Gotta mohou diváci vidět autentický a jedinečný filmový portrét, 
plný nečekaných vzpomínek.



Promítáme od 2.10.

Krajina ve stínu
r.: B. Sláma  |  ČR  |  2020  |  135 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
dobové drama

Nový snímek režiséra Bohdana Slá-
my (Divoké včely, Venkovský učitel) 
je kronikou lidí a jedné malé vesnice 

v  pohraničí, vláčené dějinami od třicátých do padesátých let minulé-
ho století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se 
s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí 
osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po vál-
ce dopadají vždy plnou silou. Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, 
v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité zasadit, 
sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, kdy je nutné 
si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba 
zvolit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně nepřítel. 
Do každodenního života lidí zasáhla historie a s ní také bezpráví, lidské 
slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. 
Marie je Češka, její muž je ale pevně spjatý s místní půdou a vždy byl 
Němec. Mají chalupu, pole, vychovávají syna a snaží se žít podle toho, co 
je správné. Nejdříve sledují rostoucí vzájemnou nenávist lidí ve vsi, aby 
pak zloba dopadla i na ně samotné.

Promítáme od 3.10.

Léto 85 (Été 85)
r.: F. Ozon  |  Fra/Jap  |  2020  |  100 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
žánr: drama

Francouzské pobřeží v  Normandii, 
léto roku 1985. Z rádií a kazet znějí 
The Cure, Bananarama a  Rod Ste-

wart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a  tajem-
ného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, 
nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle 
nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlav-
ním podezřelým v  policejním vyšetřování... Režisér François Ozon (8 
žen, Bazén) se vrací ke kořenům mistrovsky odvyprávěným příběhem, 
který dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let.

Promítáme od 10.10.

Léto patří rebelům 
(Letní rebeli)
r.: M. Saková  |  SR/SRN  |  2020  |  90 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení  
žánr: rodinný, dobrodružný

Snímek vypráví příběh pohodového jedenáctiletého kluka Jonáše. Jízdy 
v dodávce s dědečkem, sjíždění průzračných horských řek, dobrodruž-
ství, zábava. Asi tak by chtěl prožít letní prázdniny. Jonášova rodina se 
ale po smrti tatínka odcizila a jeho matka Beata se rozhodla, že místo 
aby strávil léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali s tátou, 
pojedou k  tetě vychutnat si zdravé přímořské podnebí. To se Jonášo-
vi vůbec nezamlouvá. Zabalí si svoje saky paky a  naplánuje dokonalý 
a zpočátku skvěle utajený útěk za svým milovaným dědečkem. Po se-
tkání s ním však velmi rychle pochopí, že smrtí táty se změnil i děda a že 
tenhle starý železničář v penzi teď neprožívá zrovna nejlepší období. Jo-
náše to ale neodradí, neztrácí naději a rozhodne se dát věci do pořádku. 
Brzy se k němu přidává nová kamarádka Alex, se kterou provedou řadu 
lumpáren, občas i na hranici zákona. A jéje! Následky na sebe nenecha-
jí dlouho čekat, mají v patách policii a také se musí vyrovnat s prvním 
podnikatelským neúspěchem. Zdá se, že už nic nebude tak jako dřív, 
ale záhy se ukáže, že přes všechny útrapy může být všechno ještě lepší.

Promítáme od 28.10.

Nightlife: Na tahu 
r.: S. Verhoeven  |  SRN  |  2020  |  111 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: rodinný, dobrodružný  |  česká 
verze

Hlavní postavou nové komedie s hvěz-
dou filmů Fakjů pane učiteli a Téměř 

dokonalá tajemství Elyasem M’Barekem je barman Milo, pro kterého je 
život jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, 
každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho 
na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou 
lidé přes den, ho napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit. A pak 
to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká Sunny, ženu svého 
života, a dokonce se mu povede ji pozvat na rande. Při prvním setkání 
zapůsobil a teď má jeden večer, aby se i ona zamilovala a neodjela za 
prací až do Ameriky. Ale kromě toho, že má šanci změnit svůj život a zís-
kat ženu snů, má Milo taky kámoše Renza. Bezstarostného, nezodpo-
vědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se důležitá romantická 
schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý 
večer nabere úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček 
a nárazů. Renzo má totiž v patách partu gangsterů a strhne Mila i Sunny 
na zběsilou jízdu nočním Berlínem…

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



3.10. od 12:45   4.10. od 13:45

Pinocchio
r.: M. Garrone  |  Itálie/GB/Fra  |  2019 
125 min.  |  doporučená přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: rodinný, dobro-
družný  |  česká verze

Řezbář Geppetto (Roberto Benigni) 
vychovává oživlou loutku Pinocchia 

jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina 
a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet napína-
vých dobrodružství. Jednoho dne je podveden, unesen a honí ho bandité 
tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr – z břicha obří ryby se 
přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří se Pinocchiovi 
uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?

Promítáme od 1.10.

Pravda (La Vérité)
r.: Hirokazu Kore‘eda  |  Francie/Jap 
2019  |  106 min.  |  doporuč. přístup-
nost: bez omezení  |  žánr: drama

Fabienne (Catherine Deneuve) je he-
reckou hvězdou francouzského filmu, 
jež vždy dávala přednost práci před 

vším ostatním. Publikování jejích memoárů uspíší návštěvu dcery Lumir 
(Juliette Binoche) s manželem Hankem (Ethan Hawke) a malou dcerou. 
Shledání matky herečky a dcery scenáristky se rychle mění v konfron-
taci nad podobou minulosti, pravdy i lži. První anglicky mluvený snímek 
japonského režiséra Hirokazu Kore‘edy (Po bouři, Naše malá sestra) 
měl premiéru na MFF v Benátkách.

28.10. od 13:15

Princezna zakletá 
v čase
r.: P. Kubík  |  ČR  |  2020  |  100 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení  
žánr: pohádka

Princeznu Ellenu od narození pro-
vází příslib mocné kletby, kterou na 

ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných 
dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde 
poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že 
zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procit-
ne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. 
Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odva-
hu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Promítáme od 8.10.

Smečka
r.: T. Polenský  |  ČR  |  2020  |  94 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: sportovní drama

„Podle výzkumů se téměř každé 
páté dítě stává obětí šikany. O šikaně 
se obvykle hovoří pouze v souvislos-

ti se školstvím. Ze své zkušenosti však vím, že mládežnické sportovní 
kolektivy jsou jí plné, a často je mnohem brutálnější než šikana na ško-
lách,“ říká režisér filmu T. Polenský. Davidovi je šestnáct, má krásnou 
přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu 
patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového 
hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže 
nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. 
Co dělat, když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě holka? 
Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů 
je to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stup-
ňuje. Někteří s tím možná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana 
se z kabiny následně přesune i na internet. Podaří se Davidovi vybojovat 
své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?

29.10. od 20:15

Smrt na Nilu
(Death on the Nile)
r.: K. Branagh  |  USA  |  2020  |  … min. 
doporuč. přístupnost: …  |  žánr: kri-
mi, drama

Dovolená belgického detektiva Her-
cule Poirota (Kenneth Branagh) na 

palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na 
vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. 
Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostře-
dí impozantní pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a majestátních 
pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, při-
čemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až 
do konečného rozuzlení…

12.10. od 18:15   13.10. od 18:15   14.10. od 18:15

Svět podle Muchy
r.: R. Vávra  |  ČR  |  2020  |  100 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: dokument

Alfons Mucha, autor secesních pla-
kátů, užitého umění a obrazů, včetně 
monumentální Slovanské epopeje, 

se proslavil už na přelomu 19. a 20. století.



Tak proč mu teď, ve století jednadvacátém, známý americký streetarto-
vý umělec Mear One namaloval desetimetrový portrét na fasádu domu 
v  Los Angeles? Proč se k  jeho odkazu hrdě hlásí japonský ilustrátor 
Yoshitaka Amano a  další současní autoři fenoménu jménem manga? 
Nový, a v mnohém překvapivě aktuální, pohled na život Alfonse Muchy 
nabízí tento svěží dokument. 

Promítáme od 16.10.

Služebníci
r.: I. Ostrochovský  |  SR/ČR/Rum/Irsko 
2019  |  88 min.  |  doporuč. příst.: 15 
let  |  žánr: dobové drama

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou 
dva studenti bohoslovecké fakulty 
v  totalitním Československu. Jejich 

učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bo-
hoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z  mladých 
seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snaz-
ší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem 
nátlaku Státní bezpečnosti.

Promítáme od 1.10.

Šarlatán
r.: A. Holland  |  ČR/Irsko/Polsko/SR 
2020  |  118 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 12 let  |  žánr: životopisné do-
bové drama

Strhující koprodukční drama reži-
sérky Agnieszky Hollandové (Úplné 

zatmění, Hořící keř), líčící na pozadí dobových událostí příběh výjimeč-
ného muže, obdařeného léčitelskými schopnostmi. Snímek je inspiro-
vaný skutečnými osudy slavného léčitele Jana Mikoláška.
Ve filmu jej ztvárňují v různých časových obdobích Ivan a Josef Trojanovi.

2.10. od 20:15   6.10. od 20:15   7.10. od 20:15

Vyšinutý (Unhinged)
r.: D. Borte  |  USA  |  2020  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
akční thriller

Rachel jede pozdě do práce a na se-
maforu se dostane do ostré hádky 
s jiným řidičem (Russell Crowe). Ten 

má ze svého dosavadního života pocit bezmoci a připadá si všemi pře-
hlížený. Pro Rachel se stane toto setkání tou nejhorší noční můrou. Ona 
i všichni, které má ráda, se brzy stanou terčem muže, který si umane, 
že na tomto světě po sobě zanechá ještě poslední stopu tím, že Rachel 

udělí řadu vražedných lekcí. Následuje nebezpečná hra kočky s myší, 
která dokazuje, že si nikdy nemůžete být jisti, že ve vaší blízkosti není 
někdo na samé hranici vyšinutí.

9.10. od 13:30

Vzpomínky na Itálii 
(Made in Italy)
r.: J. D‘Arcy  |  GB/Itálie  |  2020  |  94 
min.  |  dopor. přístupnost.: bez ome-
zení  |  žánr: romantická komedie

Londýnský umělec Robert (Liam 
Neeson), spolu se svým synem Jac-

kem, před lety ztratili manželku a matku. Navzájem se odcizili, teď se 
ale společně vracejí do jejich starého rodinného domu v  Toskánsku, 
protože ho potřebují narychlo prodat. S domem se pojí dávné šťastné 
i nešťastné vzpomínky, které vybledly a zpustly stejně jako dům. Mís-
to idylické venkovské vily ze svých vzpomínek však najdou téměř ruinu 
s protékající střechou, s kusy omítky padajícími ze stropu i zdí a s plan-
dajícími okenicemi. Nezbývá jim, než se tu neplánovaně zabydlet a pustit 
se do oprav. Přirozená nešikovnost je přinutí hledat pomoc u místních 
rázovitých zedníků a Jack v místním městečku doslova a do písmene 
narazí do Natalie, krásné majitelky malé restaurace. Jak opravy domu 
pokračují, otec a syn také krok za krokem opravují svůj vzájemný vztah, 
který během let po maminčině smrti zchátral stejně jako jejich venkov-
ská usedlost. Půvabné Toskánsko s úzkými silničkami mezi zelenými 
pahorky a vinicemi, místní lidé, slunce a nesmělý počátek romantické-
ho vztahu Jacka a Natalie fungují jako nejlepší rodinná terapie. 

3.10. od 20:15   4.10. od 19:00   5.10. od 13:30 / 20:15

Žaluji! (J‘accuse)
r.: R. Polanski  |  Francie/Itálie  |  2020 
132 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 
let  |  žánr: historické drama

Pátého ledna 1895 byl Alfred Dreyfus, 
nadějný mladý důstojník židovského 
původu, degradován za špionáž pro 

Německo a  odsouzen k  doživotnímu vězení na Ďáblově ostrově. Jed-
ním ze svědků Dreyfusova veřejného lynčování je také Goerges Picquart 
pověřený vypátráním špeha. Když ale zjistí, že Němci stále informace 
dostávají, je zatažen do mocenských machinací. Snímek proslulého re-
žiséra Romana Polanského (Čínská čtvrť, Hořký měsíc) ukazuje, že je 
možné uchopit historii tak, aby promlouvala i k dalším generacím.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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V HODNOTĚ 50,– Kč

Sada padesátikorunových 

dárkových poukázek 
na vstupenky do kina Lucerna 

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

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

www.lucerna.cz

TADY
MŮŽE BÝT

VAŠE INZERCE

1/1

1/2

1/3

Bližsí informace na produkce@lucerna.cz

CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

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

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



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

PÁ  2.10. 13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
PO  5.10. 13:30 Žaluji!, Francie/Itálie
ST  7.10. 13:30 Senior Art - Helmut Newton: Nestoudná krása, SRN
PÁ  9.10. 13:30 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
PO  12.10. 13:30 Bábovky, ČR/SR
ST  14.10. 13:30 Senior Art: Léto 85 (Été 85), Francie
PÁ  16.10. 13:30 Smečka, ČR
PO  19.10. 13:30 Bábovky, ČR/SR
ST  21.10. 13:30 Senior Art: Léto patří rebelům (Letní rebeli), SR/SRN 
PÁ  23.10. 13:00 Karel, ČR 
PO  26.10. 13:00 Karel, ČR 
PÁ  30.10. 13:00 Karel, ČR 

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, 
www.kinolucerna.cz

 www.facebook.com/kinolucerna
Pokladna a  rezervace: tel.: 736 431 503, 224 216 972-3

KINO LUCERNA

Velký 
sál:

Obraz 4K, 3D, zvuk
Dolby Surround 7.1, 453 míst

Malý 
sál:

Obraz 2K, 3D, zvuk Dolby Surround 7.1,
51 míst (5 dvojsedadel)

TIPY NA LISTOPAD 2020:
Muž se zaječíma ušima
r.: M. Šulík, SR/ČR, 2020
 Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho 
dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch 
v podobě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně 
slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především 
jejich myšlenky… 

Není čas zemřít 
(No Time to Die)
 Dvacátá pátá „bondovka“ zastihuje Jamese Bonda 
(Daniel Craig) ve chvíli, kdy si užívá odpočinku, 
neboť před časem ukončil aktivní službu. Klid 
však netrvá dlouho – ozývá se totiž starý přítel ze 
CIA s žádostí o pomoc a Jamese navede na stopu 
tajemného padoucha, který by mohl svět ohrozit 
zbraní vyvinutou supermoderní technologií…


