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1. MS ÚT
15:15 • Tenet, USA/GB
17:30 Havel, ČR
18:15 • K2 vlastní cestou, ČR

20:00 Králové videa, ČR 
- slavnostní premiéra, část vstupenek v prodeji

20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
2. ST

15:15 • Tenet, USA/GB
17:30 Havel, ČR
18:15 • K2 vlastní cestou, ČR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:30 • Tenet, USA/GB

3. ČT
15:15 • Tenet, USA/GB
16:30 Havel, ČR
18:15 • K2 vlastní cestou, ČR
20:30 • Tenet, USA/GB
21:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

4. PÁ
13:30 Havel, ČR
14:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:30 • Tenet, USA/GB
17:30 Havel, ČR - eng. subt.
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:30 • Palm Springs, USA

5. SO

12:30 • Křupaví mazlíčci (Animal Crackers), USA/Špa
- česká verze

14:15 Tenet, USA/GB
14:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:15 • Tenet, USA/GB
17:30 Havel, ČR - eng. subt.
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:30 • Palm Springs, USA

6. NE
12:30 • Křupaví mazlíčci (Animal Crackers), USA/Špa - česká verze

13:15 Tenet, USA/GB
14:45 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:30 Florencie a Galerie Uffizi, Itálie
17:15 • Havel, ČR
18:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
19:30 • Palm Springs, USA

7. PO
13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
15:00 • Palm Springs, USA
16:30 Havel, ČR
17:00 • Tenet, USA/GB

19:00 The Mountain Film Festival: Mountains on Stage 
vstupenky na ticketportal.cz

20:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
8. ÚT

16:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:15 • Havel, ČR

9. ST

13:30 • Senior Art: Jít krást koně (Ut og stjæle hester), 
Norsko/Švédko/Dánsko

16:30 Havel, ČR
17:30 • Tenet, USA/GB
20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.

10. ČT
15:15 • Havel, ČR

17:00 Princezna zakletá v čase, ČR 
- slavnostní premiéra, část vstupenek v prodeji

17:30 • Tenet, USA/GB
20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

11. PÁ
13:30 Frida - Viva La Vida, Itálie
14:45 • Havel, ČR - eng. subt.
17:00 BTS - Break the Silence: The Movie
17:15 • Tenet, USA/GB
20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.

12. SO
13:00 • Princezna zakletá v čase, ČR 
13:15 Havel, ČR - eng. subt.
15:15 • Králové videa, ČR
15:30 BTS - Break the Silence: The Movie
17:15 • Tenet, USA/GB
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
20:00 Krajina ve stínu, ČR
20:30 • Kdo si myslíš, že jsem (Celle que vous croyez), Francie

13. NE
13:30 • Princezna zakletá v čase, ČR 
14:00 BTS - Break the Silence: The Movie
16:00 • Havel, ČR

17:00 Máša a medvěd: Mášiny písničky, Rusko 
- slavnostní premiéra, část vstupenek v prodeji

18:30 • Tenet, USA/GB
18:45 Krajina ve stínu, ČRPARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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



14. PO
13:30 Havel, ČR
14:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:00 Králové videa, ČR
17:00 • Tenet, USA/GB

18:00 Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), 
SRN - česká verze

20:00 • Krajina ve stínu, ČR
20:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

15. ÚT
15:45 Havel, ČR
16:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
18:45 • Králové videa, ČR
20:30 Krajina ve stínu, ČR
20:45 • Kdo si myslíš, že jsem (Celle que vous croyez), Francie

16. ST
13:30 • Senior Art: Všechna moje láska (All My Loving), SRN
15:30 Havel, ČR
16:00 • Králové videa, ČR
17:45 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
18:00 • Krajina ve stínu, ČR
20:30 Cestovatelské kino: Transsibiřská magistrála
20:45 • Kdo si myslíš, že jsem (Celle que vous croyez), Francie

17. ČT
15:30 • Králové videa, ČR
15:45 Havel, ČR
17:15 • Krajina ve stínu, ČR
18:15 Smart Talk: Kvantová fyzika a objektivní realita. TADY a TEĎ 
20:00 • Tenet, USA/GB
20:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

18. PÁ
13:30 Štěstí je krásná věc, ČR
14:15 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
15:30 Havel, ČR - eng. subt.
17:00 • Tenet, USA/GB
17:45 Krajina ve stínu, ČR
20:00 • Kingsman: První mise (The King’s Man), GB/USA
20:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.

19. SO
11:00 Lassie se vrací, SRN - česká verze

12:30 • Princezna zakletá v čase, ČR 
13:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
14:45 • Kdo si myslíš, že jsem (Celle que vous croyez), Francie
15:30 Havel, ČR - eng. subt.
17:00 • Tenet, USA/GB
17:45 Krajina ve stínu, ČR
20:00 • Kingsman: První mise (The King’s Man), GB/USA
20:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.

20. NE

11:00 Lassie se vrací (Lassie: Eine Abenteurliche Reise), SRN 
- česká verze

13:30 Havel, ČR
13:45 • Princezna zakletá v čase, ČR 
16:00 Noc v Louvru: Leonardo da Vinci 
16:15 • Krajina ve stínu, ČR
19:00 • Kingsman: První mise (The King’s Man), GB/USA
20:00 Koncert Pražského filmového orchestru

21. PO
15:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:30 • Krajina ve stínu, ČR
20:15 • Kingsman: První mise (The King’s Man), GB/USA

22. ÚT
13:30 Krajina ve stínu, ČR
15:45 • Kdo si myslíš, že jsem (Celle que vous croyez), Francie
16:15 Havel, ČR
18:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:45 Ladies Movie Night: Bábovky, ČR/SR předpremiéra

20:30 • Krajina ve stínu, ČR
23. ST

13:30 • Senior Art: Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra
16:15 • Krajina ve stínu, ČR
16:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.

24. ČT
15:30 • Havel, ČR
17:45 • Krajina ve stínu, ČR
20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

25. PÁ
13:30 Ženská pomsta, ČR
15:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
16:15 Havel, ČR - eng. subt.
18:00 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
18:30 Bábovky, ČR/SR
20:15 • Corpus Christi (Boże Ciało), Polsko
20:30 Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie

26. SO
13:00 • Princezna zakletá v čase, ČR 
13:15 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.
15:15 • Krajina ve stínu, ČR
15:45 André Rieu: Magický Maastricht
18:00 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
18:30 Bábovky, ČR/SR
20:15 • Corpus Christi (Boże Ciało), Polsko
20:30 Žaluji! (J'accuse), Francie/Itálie

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



27. NE
13:00 • Princezna zakletá v čase, ČR 
13:45 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR 
15:15 • Krajina ve stínu, ČR
16:30 Svatý Petr a papežské baziliky Říma, Itálie
18:00 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
18:30 Bábovky, ČR/SR
20:15 • Corpus Christi (Boże Ciało), Polsko
20:30 Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie

28. PO
13:00 • Princezna zakletá v čase, ČR 
14:30 Bábovky, ČR/SR
15:15 • Žaluji! (J’accuse), Francie/Itálie
18:00 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
20:15 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

29. ÚT
13:30 Krajina ve stínu, ČR
16:00 • Bábovky, ČR/SR
17:30 Pinocchio, Itálie/GB/Francie
18:00 • Pravda (La Vérité), Francie/Japonsko
20:15 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 Smart Talk: Metody výslechu a získávání informací 

30. ST

13:30 • Senior Art: Kdo si myslíš, že jsem
(Celle que vous croyez), Francie

16:15 • Havel, ČR
18:30 • Bábovky, ČR/SR
20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - eng. subt.

26.9. od 15:45

André Rieu:
Magický Maastricht
r.: P. Weyrich  |  Nizozemsko  |  2019 
140 min.

ANDRÉ RIEU, nizozemský houslista, 
dirigent a skvělý bavič publika s ob-
rovským smyslem pro humor, to vše 

ve světovém formátu. Možná ho neznáte, možná neposloucháte klasic-
kou hudbu, ale možná jí poslouchat začnete, protože v podání této světové 
hvězdy je klasická hudba mnohem více stravitelná i pro ty, kteří ji nepo-
slouchají. André Rieu vyprodává největší haly, hostuje v nejprestižnějších 
destinacích a po celém světě vyvolává nadšení, dojetí, zamyšlení nad sílou 
tónů hudby. Nechte tedy ovládnout své emoce nádhernou hudbou v po-
dání André Rieu a jeho orchestru, s kterým vystupuje více než dvacet let.

Promítáme od 25.9.

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.

25.9. od 20:15   26.9. od 20:15   27.9. od 20:15

Corpus Christi (Boże Ciało)
r.: J. Komasa  |  Polsko  |  2019  |  115 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: drama

Dvacetiletý Daniel projde v  náprav-
ném zařízení pro mladistvé duchovní 
proměnou. Chtěl by se stát knězem, 

s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je pro-
puštěn a má začít pracovat v  truhlárně na malém městě, převlékne se 
po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. 
Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní 
komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí za-
čít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



6.9. od 16:30

Gauguin z Národní
galerie v Londýně 
(Gauguin from National 
Gallery, London)
 r.: P. Wheatley  |  GB  |  2019  |  90 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: dokument + pro-
cházka výstavou

Program je složen ze dvou částí: začíná dokumentem Gauguin: Ne-
bezpečný život, který nahlíží na život a tvorbu Paula Gauguina, jednoho 
ze světově nejuznávanějších malířů všech dob. Natáčel se na Tahiti, ve 
Francii i  ve Velké Británii a sleduje Gauguinovo mimořádné (a  leckdy 
kontroverzní) umění. Na dokument poté navazuje soukromá prohlídka 
výstavy z Národní galerie v Londýně s názvem Gauguinovy portréty, na-
točená výhradně pro uvedení v kinech. Diváci tak skrze filmové plátno 
získají unikátní příležitost prohlédnout si pestrost Gauguinovy tvorby od 
jeho počátků v Paříži, přes vliv Vincenta van Gogha, až po slavné pes-
trobarevné malby z  Tahiti a  Markéz. To vše s  komentářem průvodců, 
současných umělců i světových odborníků.

Promítáme od 1.9.

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 
režiséra snímku Domácí péče Slávka Horáka.
Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v  dobách disident-
ských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale 
kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásle-
dování, věznění a  také milostné vztahy, 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 celo-
světovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především 
velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. 

9.9. od 13:30

Jít krást koně
(Ut og stjæle hester)
r.: H.P. Moland  |  Norsko/Švédsko/
Dánsko  |  2019  |  122 min.  |  dopo-
ruč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
drama

Listopad 1999. Sedmašedesátiletý 
Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. S přícho-
dem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném 
roce 1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých patnáct let a netušil, že 
jeho otec ho donutí nést břemeno jeho zrady a zmizení… Bylo to léto, 
kdy Trond dospěl a ucítil vůni ženy, po které toužil. Stejné ženy, s níž jeho 
otec hodlal strávit zbytek života…

1.9. od 18:15   2.9. od 18:15   3.9. od 18:15

K2 vlastní cestou
r.: J. Počtová  |  ČR  |  2020  |  93 min., 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dokument

Klára Kolouchová jako první rodilá 
Češka zdolala před lety Mount Eve-
rest a v loni jako první Češka a tepr-

ve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na 
nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebýva-
lý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy 
a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Co pohání ženu, manželku a matku 
dvou dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje právo 
splnit si svůj osobní sen? Mohou být vlastně ženy při jeho plnění stejně 
sobecké jako muži? Odpověď na otázky a pohled na jedinečnou cestu až 
na vrchol K2 přináší dokument renomované filmařky Jany Počtové, au-
torky ceněných dokumentů Generace Singles a Nerodič. Hlavní hrdinka 
a režisérka spolu po dva roky sdílely období náročných příprav, pochyby, 
těžká loučení, krize i předchozí neúspěšný pokus. 
Jana Počtová společně s  kameramanem zachytila atmosféru a  dění 
expedice až do základního tábora, film obsahuje úchvatné záběry hor 
i Klářiny autentické záběry ze samotného finálního výstupu.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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



Promítáme od 12.9.

Kdo si myslíš, že jsem 
(Celle que vous croyez)
r.: S. Nebbou  |  Francie  |  2019  |  101 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: drama

Padesátiletá Claire Milaud (Juliette 
Binoche) si vytvoří na sociálních sí-

tích falešný profil čtyřiadvacetileté krásky se jménem Clara, aby zjistila, 
jestli ji její přítel Ludo náhodou nepodvádí. Ludo má mladšího kamará-
da Alexe, kterému stačí velmi málo, aby pro dívku ztratil hlavu. A Claire, 
chycená svým falešným profilem, se nechá pohltit cizí identitou a jeho 
city mu opětuje. I když se vše odehrává ve virtuálním světě, ony bující 
pocity jsou zatraceně reálné a my sledujeme svůdně napínavý příběh 
o lžích, které nebezpečně deformují realitu…

Promítáme od 18.9.

Kingsman: První mise 
(The King‘s Man)
režie: M. Vaughn  |  GB/USA  |  2020  
131 min.  |  doporučená přístupnost: 
15 let  |  žánr: dobrodružná akční 
komedie

Zatímco se sebranka nejhorších ty-
ranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit 
miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve sním-
ku Kingsman: První mise se staneme svědky zrodu první nezávislé tajné 
služby.

Promítáme od 12.9.

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 minulého 
století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s je-
jich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud 
jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce do-
padají vždy plnou silou.
Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých pohraničních podmín-
kách 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 ta-
kovém 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 1.9.

Králové videa
r.: L. Bulava  |  ČR  |  2020  |  82 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dokument

Vraťme se na chvíli zpět do časů, kdy 
našim videím vládly rychlodabingy, 
filmy se nakupovaly na černých bur-

zách a hromadně se pořádaly domácí videoprojekce. Pojďte se podívat, 
jak na svoji dobu vzpomínají tehdejší piráti, dabéři, distributoři a vůbec 
všichni ti, díky kterým jsme měli čím naše videa krmit.

5.9. od 12:30   6.9. od 12:30

Křupaví mazlíčci
(Animal Crackers)
r.: T. Bancroft  |  S.C. Sava  |  USA/Špa 
2017  |  105 min.  |  doporuč. přístup-
nost.: bez omezení  |  česká verze 
žánr: rodinná animovaná komedie

Co byste dělali, kdybyste dostali kra-
bici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc proměnit vás 
v jakékoli zvíře? Owen žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou ženu 
a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčko-
vi. Tohle by mohla být šance na změnu, na dobrodružství a zábavu, na 
opravdový rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji krachu, nestíhá 
konkurenci obrovského zábavního řetězce, klauni, akrobati a  další už 
jsou postarší a leccos je bolí. Tohle dědictví se zdá být spíš prokletím 
a pohromou, ale pak Owen objeví starobylé tajemství strýčka Boba. Kra-
bici s kouzelnými sušenkami, které mohou proměnit člověka ve zvíře. 
A najednou je tu plno zvířat, která tančí, zpívají a předvádějí akrobatické 
kousky - a pak se s pomocí sušenky znovu promění do lidské podoby. 
Nic jim nemůže zabránit v úspěchu a oživit zašlou slávu! Nebo ano? Je 
tady totiž ještě Horatio, zákeřný bratr strýčka Boba, který chce kouzelný 
cirkus jen pro sebe. A aby ho získal, je schopen udělat úplně cokoli.
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19.9. od 11:00   20.9. od 11:00

Lassie se vrací
(Lassie: Eine Abenteurliche 
Reise)
r.: H. Olderdissen  |  SRN  |  2019 
100 min.  |  doporučená přístupnost.: 
bez omezení  |  česká verze  |  žánr: 
rodinné dobrodružné drama

Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu 
s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a  jeho 
dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a  jeho věrná psí kámoška 
Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý 
konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně 
odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.

23.9. od 13:30

Lola
(Lola vers la mer)
r.: L. Michell  |  Belgie/Francie  |  2019 
87 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let  
žánr: drama

Být svobodná a nezávislá je životním 
krédem dospívající Loly. Její před-

stava však naráží na maloměšťáckou povahu otce, pro kterého je idea 
tradičního rodinného štěstí nedotknutelná. Skutečnost je ale složitější. 
Ve chvíli, kdy se Lola rozhodne trvat na svém, přestává pro otce exis-
tovat. Světy obou hrdinů se opět prolnou se zprávou o úmrtí jejich mi-
lované matky a manželky, kdy mají společně splnit její poslední přání. 
Podaří se jim znovu vybudovat vztah, nebo je nová situace nijak nepo-
znamená? Vydejte se na cestu za odpuštěním, v emocemi nabité road 
movie Lola, od belgického režiséra Laurenta Michella. 
Emocionální proměnu hrdinky přesvědčivě ztvárnila začínající trans 
herečka Mya Bollaers, která byla za svůj výkon nominována na řadu ev-
ropských filmových cen a získala významnou cenu Magritte Award pro 
nejlepší herečku.

13.9. od 17:00

Máša a medvěd:
Mášiny písničky
r.: více režisérů  |  Rusko  |  2020 
78 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  česká verze žánr: rodin-
ný, animovaný

Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srd-
ce dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí písni-
ček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné děvčátko, které žije ve staré 
železniční stanici v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný medvěd, 
který dříve býval cirkusovým artistou. Máša miluje dobrodružství a ob-
jevování světa a je doslova magnet na potíže. Takže starostlivý medvěd 
mívá většinou plné packy práce, aby její lumpárny napravoval. Ve 13 pří-
bězích se s malou nezbedou a trpělivým chlupáčem vydáme do slunné 
Itálie, zažijeme karnevalové rytmy či objevíme kouzlo Paříže. Díky Máše 
a jejím kamarádům se spolu s ní staneme šerifem na Divokém zápa-
dě i Robinem Hoodem v anglických lesích. Ale hlavně s nimi zažijeme 
spoustu dobrodružství, vyvedeme nespočet lumpáren a zazpíváme si.

20.9. od 16:00

Noc v Louvru:
Leonardo da Vinci
Francie  |  2020  |  cca 90 min.  |  do-
poruč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
procházka výstavou

Vydejte se na privátní noční prohlíd-
ku výstavy Leonarda da Vinciho v pa-

řížském Louvru. Vychutnejte si ta nejkrásnější da Vinciho díla v pohodlí 
Vašeho oblíbeného kina. Zblízka a na velkém filmovém plátně.
Zcela mimořádná da Vinciho retrospektiva, kterou v loňském roce Lou-
vre připravil, se těšila neskutečné návštěvnické oblibě. Na výstavu se 
prodaly miliony vstupenek a ikonické pařížské muzeum muselo být po 
několik týdnů otevřené 24 hodin denně, aby byl obrovský návštěvnický 
zájem uspokojen. Natočená privátní prohlídka s kurátory výstavy, která 
nyní přichází do kin, nabízí nový pohled zejména na da Vinciho malířská 
díla. A to v kontextu dalších uměleckých i vědeckých disciplín, jimž se 
renesanční osobnost Leonarda da Vinciho věnovala. 

Promítáme od 4.9.

Palm Springs
r.: M. Barbakow  |  USA  |  2020  |  87 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: romantická komedie

Bezstarostný pohodář Nyles se na 
opulentní kalifornské svatbě kouše 
nudou. Stejně jako nevázaná a mír-

ně cynická sestra nevěsty Sarah. Když spolu uvíznou v časové smyčce 
a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak 
se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno nepone-
sou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany... Chytrá 
i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připo-
mene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň 
trochu lidskosti a lásky.



Promítáme od 25.9.

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.

Promítáme od 10.9.

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 procitne do dne svých dvacátých narozenin 
a  je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe 
samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se 
jednou provždy postavit.

27.9. od 16:30

Svatý Petr a papežské 
baziliky Říma
(San Pietro e le Basiliche 
Papali di Roma)
r.: L. Viotto  |  Itálie  |  2020  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení  
žánr: dokument

Výpravný dokumentární snímek, který nás zavede až do srdce samot-
ného Říma, kde skrze filmové plátno navštívíme čtyři papežské baziliky 
– Lateránskou baziliku, baziliku Panny Marie Sněžné, baziliku svatého 
Pavla za hradbami a hlavně baziliku svatého Petra, která patří mezi nej-
navštěvovanější místa na světě. 

Podrobně si tak budete moci prohlédnout interiéry těchto majestátních 
budov, které po staletí představují cíl milionů turistů a poutníků z celého 
světa.

Promítáme od 1.9.

Šarlatán
r.: A. Holland  |  ČR/Irsko/Polsko/SR 
2020  |  118 min.  |  doporučená pří-
stupnost: 12 let  |  žánr: životopisné 
dobové 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.

18.9. od 13:30

Štěstí je krásná věc
r.: J.D. Novák  |  ČR  |  2020  |  99 min.
doporučená přístup.: 12 let  |  žánr: 
komedie 

Výhra balíku peněz v  loterii člově-
ku rozhodně změní život. Otázka je, 
jak... Čenda s  Janou (Karel Zima 

a Petra Hřebíčková) nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou neza-
městnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návště-
vou u nich je exekutor. To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. 
Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého 
světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, 
kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým po-
daří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší 
výhrou v životě je láska...

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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14.9. od 18:00

Téměř dokonalá
tajemství (Das perfekte 
Gehelmnis)
r.: B. Dagtekin  |  SRN  |  2019  |  111 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let   
česká verze  |  žánr: komedie/drama

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhod-
nou pro poťouchlou hru: své telefony položí na stůl a všechny zprávy, 
vzkazy i  telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, 
hovory budou nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže právě naši 
chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úplně všechno, znají naše tajnosti, 
druhé životy, drobné lži, milenky i milence. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí 
jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými part-
nery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a tra-
pasů, někomu u stolu bude nepříjemně horko a brzo bude horko úplně 
všem. Odejdou domů spolu partnerské páry tak, jak přišly, nebo budou 
v jiném složení? Nebo budou po večeři všichni single?

Promítáme od 1.9.

Tenet
r.: Ch. Nolan  |  USA/GB  |  2020  |  152 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: akční sci-fi drama

Tenet!! Otevře vám ty správné dve-
ře, ale také ty špatné, začnete se na 
svět dívat z  nového úhlu pohledu. 

Nesnažte se mu porozumět, zkuste se do něj vcítit….
Tenet je ale především také hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi 
spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana (Počátek, Dunkerk). 
V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. 
Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor 
neplatí pravidla, tak jak je známe. V hlavních rolích John David Washin-
gton, Robert Pattinson, Michael Caine a Kenneth Branagh.

16.9. od 13:30

Všechna moje láska
(All My Loving)
r.: E. Berger  |  SRN  |  2019  |  118 min. 
dopor. přístup.: 15 let  |  žánr: drama

Život sourozenců Stefana (41), Julie 
(44) a  Tobiase (34) se na první po-
hled zdá fajn. Stefan pracuje jako pi-

lot, má velký byt, rychlá auta a mnoho žen. Až zmizení jeho dcery Vicky 
ho vytrhnou z jeho povrchních vztahů a probudí v něm nový a mnohem 
hlubší druh citu. Julie a její manžel Christian si užívají pár dní v Itálii, 

aby trochu prohřáli jejich unavený vztah. Julie ale brzy zjišťuje, že ani 
na dovolené se nedokáže vymanit ze svých úzkostných pečovatelských 
zlozvyků a  místo manželovi věnuje pozornost zraněnému toulavému 
psovi. Tobias je otec tří dětí a manžel úspěšné manažerky, který právě 
dokončuje svá pozdní vysokoškolská studia. Život mu sourozenci poně-
kud zkomplikují, když jej vyberou jako pečovatele o  nemocného otce. 
Bude Tobias pokračovat v obětování se pro druhé, nebo uchopí otěže 
života pevně do svých rukou? A jak zvládnou tuto „krizi středního věku“ 
jeho dva starší sourozenci?

Promítáme od 25.9.

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. Jedním 
ze svědků Dreyfusova veřejného lynčování je také Goerges Picquart po-
věřený vypátráním špeha. Když ale zjistí, že Němci stále informace do-
stávají, je zatažen do mocenských machinací. Snímek proslulého režisé-
ra Romana Polanského (Čínská čtvrť, Hořký měsíc) ukazuje, že je možné 
uchopit historii tak, aby promlouvala i k dalším generacím.

25.9. od 13:30

Ženská pomsta
r.: D. Rapoš  |  ČR  |  2020  |  88 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie

Na skupinové psychoterapii se se-
tkají tři ženy zralého věku. Liší se 
sice profesí i povahově, ale mají stej-

ný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese 
a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obě-
tovaly desítky, často i  nelehkých, let společného života. Spontánně je 
to sblíží a rozhodnou se, že lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, 
bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou. Pro své nevěrné manžely při-
praví skutečné peklo na zemi. Film je úsměvným pohledem na mužskou 
krizi středního věku a oslavou ženské solidarity. V hlavních rolích Jana 
Paulová, Mahulena Bočanová a Eva Vejmělková.
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MALÝ KINOSÁL
V PRAŽSKÉ LUCERNĚ
filmová historie kam se podíváte

PARTNER:

5.9., 6.9.

RODINNÉ VÍ KENDY
V KINE LUCERNA

12.9., 13.9., 
27.9., 28.9.

19.9., 
20.9. 

„Mistrovské dílo.“
Emma Watson

„Strhující.“
 John Green 

„Monumentální.“
 Lincoln Child

Od autora bestselleru Ten, kdo stojí v koutě



DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– KčDÁRKOVÁ POUKÁZKA

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



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

PÁ 4.9. 13:30 Havel, ČR
NE 6.9. 16:30 Gauguin z Národní galerie v Londýně - seniorská sleva 50,- kč

PO 7.9. 13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
ST 9.9. 13:30 Senior Art: Jít krást koně, Norsko/Švédko/Dánsko
PÁ 11.9. 13:30 Frida - Viva La Vida, Itálie
PO 14.9. 13:30 Havel, ČR
ST 16.9. 13:30 Senior Art: Všechna moje láska, SRN
PÁ 18.9. 13:30 Štěstí je krásná věc, ČR
NE 20.9. 16:30 Noc v Louvru: Leonardo da Vinci - seniorská sleva 50,- kč

ÚT 22.9. 13:30 Krajina ve stínu, ČR
ST 23.9. 13:30 Senior Art: Lola, Bel/Fra
PÁ 25.9. 13:30 Ženská pomsta, ČR
SO 26.9. 15:45 André Rieu: Magický Maastricht - seniorská sleva 50,- kč

NE 27.9. 16:30 Svatý Petr a papežské baziliky Říma, Itálie - senior. sleva 50,- kč

ÚT 29.9. 13:30 Krajina ve stínu, ČR
ST 30.9. 13:30 Senior Art: Kdo si myslíš, že jsem, Francie

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 ŘÍJEN 2020:
Karel
r.: O. Malířová - Špátová, ČR, 2020
 Karel Gott – v České republice zřejmě nebylo člo-
věka, kterého by odchod této legendární osobnosti 
v  loňském říjnu citelně nezasáhl. Dokumentarist-
ka Olga Malířová – Špátová se v průběhu let 2018 
a 2019 věnovala mapování Mistrova života, nikdo ale 
nemohl v té době vědět, jakou velmi smutnou tečku 
osud k tomuto filmování chystá….

Služebníci
r.: I. Ostrochovský, SR/ČR/Rum/Irsko, 2019
 Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti 
bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. 
Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského 
semináře vychovávají bohoslovce raději do podoby, 
která komunistické straně lépe vyhovuje…


