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1. MS ST
15:15 3Bobule, ČR

15:30 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

17:45 3Bobule, ČR
18:00 • Kalifornský sen (The High Note), USA
20:15 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 

20:30 Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

2. ČT
16:00 • Země medu (Medena zemjla/Honeyland), Makedonie
17:30 3Bobule, ČR

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

20:00 Filmové legendy: Samotáři, ČR/Slovinsko
20:30 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 

3. PÁ
13:30 Emma., GB
13:45 • 3Bobule, ČR
16:00 • Země medu (Medena zemjla/Honeyland), Makedonie
17:30 3Bobule, ČR

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

20:00 TADY VARY: Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
20:30 • Malá lež (The Farewell), USA/Čína

4. SO

13:00 • Lassie se vrací (Lassie: Eine Abenteurliche Reise), SRN
- česká verze

14:30 3Bobule, ČR
15:30 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 

17:00 TADY VARY: Jalda, noc odpuštění (Yalda, la nuit du pardon), 
Fra/SRN/Švýc.

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

20:00 TADY VARY: Luxor, Egypt/GB
20:30 • Gentlemani (The Gentlemen), USA

5. NE

13:00 • Lassie se vrací (Lassie: Eine Abenteurliche Reise), SRN
- česká verze

14:30 3Bobule, ČR
15:30 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 
17:00 TADY VARY: Mogul Mauglí (Mogul Mowgli), GB

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

20:00 TADY VARY: Jsme jedné krve (Kød & Blod ), Dánsko
20:30 • Gentlemani (The Gentlemen), USA

6. PO

13:00 • Lassie se vrací (Lassie: Eine Abenteurliche Reise), SRN 
- česká verze

14:30 3Bobule, ČR
15:30 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 

17:00 TADY VARY: Kubrick o Kubrickovi (Kubrick par Kubrick), 
Francie/Polsko

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

20:00 TADY VARY: Ema, Chile
20:30 • Gentlemani (The Gentlemen), USA

7. ÚT

13:30 Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

15:30 • 3Bobule, ČR
17:00 TADY VARY: Proxima, Francie/SRN
18:00 • 3Bobule, ČR

20:00 TADY VARY: Zlovolné historky z předměstí (Favilacce), 
Itálie/Švýc.

20:30 • Volej mámu! (Ring Mamma!), Švédsko
8. ST

15:30 • 3Bobule, ČR
17:00 TADY VARY: Teplouš (Moffie), JAR
18:00 • 3Bobule, ČR
20:00 TADY VARY: Meky, ČR/SR
20:30 • Volej mámu! (Ring Mamma!), Švédsko

9. ČT
16:00 • Meky, ČR/SR
17:00 TADY VARY: Na palubu! (À l’abordage), Francie
18:00 • 3Bobule, ČR
20:00 TADY VARY: Zumiriki, Španělsko
20:30 • Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

10. PÁ
13:30 3Bobule, ČR
13:45 • Malá lež (The Farewell), USA/Čína
16:00 • Meky, ČR/SR
17:00 TADY VARY: Tajný agent (El Agente topo), Chile
18:00 • 3Bobule, ČR

20:00 TADY VARY: Bez zvláštních znamení
(Sin Señas Particulares), Mex/Špa

20:30 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

11. SO
13:00 3Bobule, ČR

13:15 • Lassie se vrací (Lassie: Eine Abenteurliche Reise), SRN
- česká verze

15:30 Meky, ČR/SR
15:30 • Gentlemani (The Gentlemen), USA
17:30 3Bobule, ČR
18:00 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 
20:00 TADY VARY: Honey Boy, USA
20:30 • Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze
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12. NE
13:30 3Bobule, ČR

14:30 • Lassie se vrací (Lassie: Eine Abenteurliche Reise), SRN
- česká verze

16:00 Meky, ČR/SR
17:00 • Gentlemani (The Gentlemen), USA
18:30 KOUŘ, ČSR 1990
19:30 • Dokud se tančí (Da cven vicekvet), Švéd/Gruz/Fra 

13. PO
13:30 Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
13:45 • Meky, ČR/SR
16:00 • 3Bobule, ČR
18:00 Šťasný nový rok, SR/ČR
18:15 • Meky, ČR/SR
20:15 KOUŘ, ČSR 1990
20:30 • Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

14. ÚT
16:00 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
17:30 3Bobule, ČR
18:30 • Meky, ČR/SR
20:00 Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

20:30 • Malá lež (The Farewell), USA/Čína
15. ST

16:00 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
17:30 3Bobule, ČR
18:30 • Meky, ČR/SR

20:00 Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

20:30 • Malá lež (The Farewell), USA/Čína
16. ČT

16:00 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
18:00 Frida - Viva La Vida, Itálie
18:30 • Meky, ČR/SR
20:00 Frida - Viva La Vida, Itálie
20:30 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko

17. PÁ
13:30 Kalifornský sen (The High Note), USA
13:45 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
16:15 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
17:30 3Bobule, ČR
18:30 • Meky, ČR/SR

20:00 Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

20:30 • jít krást koně (Ut og stjæle hester), Norsko/Švédko/Dánsko
18. SO

13:45 Frčíme (Onward), USA česká verze
14:30 Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
16:00 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
17:30 3Bobule, ČR
18:30 • Meky, ČR/SR
20:00 Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

20:30 • Jít krást koně (Ut og stjæle hester), Norsko/Švédko/Dánsko

19. NE
13:30 3Bobule, ČR
14:00 • Frčíme (Onward), USA - česká verze

16:00 Frida - Viva La Vida, Itálie
16:30 • Meky, ČR/SR

18:30 Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

19:00 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
20. PO

13:30 Meky, ČR/SR
13:45 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
16:15 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie
17:30 3Bobule, ČR
18:30 • Meky, ČR/SR
20:00 Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

20:30 • Jít krást koně (Ut og stjæle hester), Norsko/Švédko/Dánsko
21. ÚT

15:30 • 3Bobule, ČR
18:00 • Meky, ČR/SR
20:00 • Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

22. ST
16:00 • Jít krást koně (Ut og stjæle hester), Norsko/Švédko/Dánsko
17:30 Havel, ČR – předpremiérová projekce

18:30 • Meky, ČR/SR
20:00 Havel, ČR – předpremiérová projekce

20:30 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
23. ČT

15:30 • Havel, ČR
17:30 Havel, ČR

18:00 • Christo: Chůze po vodě (Christo - Walking On Water), 
It/USA/SRN

20:00 Havel, ČR
20:15 • Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

24. PÁ
13:30 Volej mámu! (Ring Mamma!), Švédsko
15:30 • Havel, ČR
17:30 Havel, ČR

18:00 • Christo: Chůze po vodě (Christo - Walking On Water),
It/USA/SRN

20:00 Havel, ČR
20:15 • Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

25. SO
13:00 • Mulan, USA - česká verze

15:00 Havel, ČR
15:30 • 3Bobule, ČR
17:30 Havel, ČR
18:00 • Všechna moje láska (All My Loving), SRN
20:00 Havel, ČR

20:15 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

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



26. NE
13:30 Havel, ČR
14:00 • Mulan, USA - česká verze

16:00 Havel, ČR
16:30 • Všechna moje láska (All My Loving), SRN
18:30 Havel, ČR

19:00 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

27. PO
13:30 3Bobule, ČR
15:45 • Meky, ČR/SR
17:45 • Havel, ČR
18:00 Chlap na střídačku, ČR
20:00 Havel, ČR

20:15 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

28. ÚT
15:30 • 3Bobule, ČR
17:30 Havel, ČR
18:00 • Všechna moje láska (All My Loving), SRN
20:00 Havel, ČR

20:30 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

29. ST
15:30 Havel, ČR
17:45 • Havel, ČR

20:00 • Téměř dokonalá tajemství (Das perfekte Geheimnis), SRN 
- česká verze

30. ČT
15:30 • 3Bobule, ČR
17:30 Havel, ČR
18:00 • Všechna moje láska (All My Loving), SRN
20:00 Tenet, USA/GB
20:30 • Havel, ČR

31. PÁ
13:30 Havel, ČR
15:30 • 3Bobule, ČR
17:30 Havel, ČR
18:00 • Všechna moje láska (All My Loving), SRN
20:00 Tenet, USA/GB
20:30 • Havel, ČR

Promítáme od 1.7.

3Bobule
r.: M. Kopp  |  ČR  |  2020  |  103 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: komedie

Honza a Klára (Kryštof Hádek a Te-
reza Ramba) se, během let, kdy jsme 
se s nimi neviděli, stali rodiči dvojčat 

a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí 
odděleně. Nicméně pracovně pro ně nastává rozhodující čas vinařského 
roku – vinobraní, navíc se Honza za dramatických okolností po letech 
setkává s kumpánem Jirkou. Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, 
aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom 
Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, 
a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu za posledních pár 
let. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství 
řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. 
Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, 
které nevěří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého 
otce...

Promítáme od 1.7.

Dokud se tančí
(Da cven vicekvet)
r.: L. Akin  |  Švéd/Gruz/Fra  |  2019 
106 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: drama

Od útlého věku je Merab součástí 
národního souboru tradičních tanců, 

kde mladé dívky a chlapci pohybem vyjadřují duši národa. A ten sto-
jí na pravoslaví, tradičních genderových rolích a rodinných hodnotách. 
Pro jakékoliv odlišnosti zde není místo. Nejen striktní pravidla tance, 
ale i  rigidně smýšlející společnost tak ovlivňují život tvrdě trénujícího 
mladíka, jehož snem je vystupovat v zahraničí. Když se ale na trénin-
ku objeví Irakli, Merabův svět se otřese v základech... Stojí před novým 
rivalem a zároveň je konfrontován s omamující přitažlivostí k jinému 
muži. Ve smyslné romanci, která tepe v rytmu úderné hudby, zachycuje 
režisér Levan Akin touhu být volný i rozpor, který vůči svým kořenům 
můžeme pociťovat. Upřímné, emocionálně obnažené drama získalo 
cenu za nejlepší film na MFF v Oděse či cenu za nejlepší režii na MFF 
v Sarajevu.

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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3.7. od 13:30

Emma.
r.: A. de Wilde  |  GB  |  2020  |  124 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: dobové komediální drama

Filmové zpracování oblíbeného ro-
mánu Jane Austenové (Rozum a cit, 
Pýcha a předsudek).

Emma Woodhouseová je hezká, chytrá, bohatá a na svou dobu notně 
emancipovaná. Navíc disponuje velmi zvláštním talentem: schopnos-
tí svádět dohromady jedince opačného pohlaví a dopravovat je až před 
oltář. Tedy alespoň si to o sobě začne myslet, když několika mistrov-
skými tahy provdá svou vychovatelku za bohatého vdovce. Jejím dal-
ším projektem se stane plánované spojení mladičké a naivní Harriet 
s místním farářem. Přestože Emmin otec (Bill Nighy – Láska nebeská) 
ji varuje, aby si nezahrávala, a její přítel z dětství George se jí snaží vy-
světlit, že lásce se poručit nedá, dohazovačka Emma tlačí Harriet do 
sňatku s knězem silou umanutého Amora. Vše bohužel skončí nezda-
rem, katastrofou a spoustou prolitých slz, citovým uragánem, v jehož 
epicentru se ocitne právě Emma, které nezdar rozmetá všechny životní 
jistoty. Až potom pochopí, že toho pravého si každý musí najít sám a že 
to hledání paradoxně nemusí být až tak těžké, protože někdy ho můžete 
mít celý život přímo před očima. Jen nesmíte být slepí…

18.7. od 13:45   19.7. od 14:00

Frčíme (Onward)
r.: D. Scanion  |  USA  |  2020  |  103 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  česká verze  |  žánr: ani-
movaná rodinná komedie

Kouzelný snímek nás zavádí do svě-
ta fantazie, ve kterém se představí 

dva elfští teenageři, vydávající se na pozoruhodnou výpravu. Jejich otec 
jim totiž zanechal pozoruhodné dědictví – magickou hůl, která jim může 
zprostředkovat alespoň krátkodobé setkání, byť už je otec delší dobu po 
smrti. Čarovná proměna se však vydaří jen tak jaksi napůl a chlapci mají 
pouhých 24 hodin na to, aby kouzlo dokončili.
V českém znění: Jan Cína, Michal Holán a Zuzana Slavíková

16.7. od 18:00 a 20:00   19.7. od 16:00

Frida - Viva La Vida
r.: G. Troilo  |  Itálie  |  2019  |  90 min.  
doporučená přístupnost: bez ome-
zení  |  žánr: dokument

Frida Kahlo dnes platí za ikonu nezávislosti a ženství. Její život ale pro-
vázela bolest, která se promítla do jejích obrazů. „Nemaluji sny ani 
noční můry, maluji svou vlastní realitu,“ říkávala umělkyně o svém díle 
plném kontrastů. Stejně nahlíží na osobnost mexického umění i ten-
to dokument. V hlasovém doprovodu italské herečky a režisérky Asie 
Agento zobrazuje Kahlo na jedné straně jako ženu zmítanou agónií 
i  láskou, na druhé jako malířku osvobozenou od svých tělesných ne-
dostatků.

Promítáme od 4.7.

Gentlemani
(The Gentlemens)
r.: G. Ritchie  |  USA  |  2019  |  113 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: akční krimikomedie

Nový snímek dnes už téměř kultov-
ního britského režiséra Guye Rit-

chieho (Podfu(c)k, RocknRolla) přivádí na scénu partu „gentlemanů“ 
v podání Matthew McConaugheye, Hugha Granta, Charlieho Hunnama, 
Colina Farrella a dalších, kteří rozehrávají divokou hru poté, co se dro-
gový král Pearson rozhodne prodat své londýnské marihuanové impé-
rium. Zájem o něj má především dynastie oklahomských miliardářů, 
která je za jeho získání ochotna podstoupit téměř cokoliv…

Promítáme od 23.7.

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 pronásledo-
vání, 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 celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až 
v druhém plánu, film nabízí především velký, vzrušující a málo známý 
příběh, jakých není ve světě mnoho. 



27.7. od 18:00

Chlap na střídačku
r.: P. Zahrádka  |  ČR  |  2020  |  109 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: komedie

Ivana Chýlková, Lucie Žáčková, Jiří 
Langmajer a Iva Janžurová v nové 
české komedii o tom, jak se mohou 

dvě ženy podělit o jednoho nevěrného muže. Zuzana je vdaná už patnáct 
let a myslí si, že šťastně. Až do dne než zjistí, že má její manžel delší 
dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni 
Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo 
skandální - navrhne jí, že si Jirku vezmou tak nějak do „střídavé péče“. 
Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života 
Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočát-
ku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou ženou, ten druhý zase 
s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.

23.7. od 18:00   24.7. od 18:00

Christo: Chůze po vodě
(Christo - Walking On Water)
r.: A. Paounov  |  Itá/USA/SRN  |  2018  
105 min.  |  doporučená přístupnost.: 
bez omezení  |  žánr: dokument

Jedinečný a zcela otevřený pohled 
do tvůrčí dílny muže, jehož neotře-

lé konceptuální instalace měnily tvář ikonických míst po celém světě. 
Christo je legendou konceptuálního umění, mužem, pro kterého není 
žádný nápad nerealizovatelný a žádné dimenze příliš megalomanské. 
Slavné světové monumenty zabalil a umožnil nám spatřit je v úplně 
jiném kontextu. Všechny tyto instalace realizoval s Jean-Claude, svou 
uměleckou partnerkou a manželkou. Její smrt v roce 2009 byla pro 
Christa natolik bolestnou událostí, že přerušil svou uměleckou činnost. 
Nákladný projekt Plovoucí mola byl v roce 2016 náročným návratem 
zpět. Tento dokument je pohledem za kulisy legendy jménem Christo, 
biografickým portrétem i zábavnou poklonou muži, jehož umanutost 
nerespektuje jakékoli hranice.

Promítáme od 17.7.

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

Listopad 1999. Sedmašedesátiletý 
Trond žije na samotě a těší se, že 

i Nový rok 2000 stráví sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souse-

da, 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…

1.7. od 18:00   17.7. od 13:30

Kalifornský sen
(The High Note)
r.: N. Ganatra  |  USA  |  2020  |  113 
min.  |  doporuč. přístupnost.: 12 let 
žánr: hudební romantické drama

Maggie (Dakota Johnson) se touží 
stát úspěšnou hudební producent-

kou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové by teoretic-
ky měla mít tu nejlepší průpravu, jenže prakticky to takhle jednoduše 
nefunguje. Maggie je v Traciině životě ten nejposlednější poskok, který 
donáší kafe a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připra-
vený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. Pokud má nějaký ten 
umělecký nápad, Traciin producent Jack ho pokaždé pohrdavě zamítne. 
A dobrý nápad by se přitom hodil, protože až doteď úspěšný hudební ko-
lotoč, se právě začíná trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet 
vlak, měla by přijít s něčím novým, ale vůbec netuší, co by to mělo být. 
Lehce zneuznaná Maggie objeví mladého pouličního muzikanta Davida 
a rozhodne se mu pomoci s kariérou a sobě tak splnit svůj životní sen. 
Jenže dvě tak náročné profese nejde vykonávat zároveň, další kompli-
kace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ zamiluje. Některé sny 
se prožít dají, z některých se ale člověk musí včas probudit.

12.7. od 18:30   13.7. od 20:15

Kouř
r.: T. Vorel  |  ČSR  |  1990  |  89 min.
doporuč. přístupnost.: bez omezení   
žánr: komedie/muzikál

„Muzikál totalitního věku“ je podti-
tul snímku Kouř, ve kterém vycházel 
Tomáš Vorel ze svého druhého po-

věstného školního filmu  Ing., jenž zde však doznal mnoha změn. Zůstala 
vlastně jen osa příběhu: mladý inženýr přichází na své první působiště 
se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry posledních 
let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Mirek svým neobvykle 
normálním postojem uvede do chodu běh „místních“ dějin, a tak spo-
lečenské zlo (zosobněné nekompetentními šéfy) je aktuálně svrženo 
spravedlivě rozhořčeným, probuzeným davem a jsou nastoleny nové po-
řádky, které však v mnohém začínají připomínat pořádky staré, obrácené 
naruby. Na scénáři spolupracoval s Tomášem Vorlem vedoucí jednoho 
z divadel Pražské pětky, Lumír Tuček z Recitační skupiny Vpřed. Snímek 
má poetiku typickou pro zmíněné společenství: prolínání vážného s ne-
vážným, ironie s obdivem, reality s bizarností, skutečnosti s absurditou.



Promítáme od 4.7.

Lassie se vrací (Lassie: 
Eine Abenteurliche Reise)
r.: H. Olderdissen  |  SRN  |  2019 
100 min.  |  doporuč. 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 zá-
bavnou cestu zpátky.

Promítáme od 3.7.

Malá lež (The Farewell)
r.: L. Wang  |  USA/Čína  |  2019  |  100 
min.  |  doporučená přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: romantické drama

Něžná komedie podle skutečné lži 
vypráví příběh Newyorčanky Billi 
a  její svérázné čínské babičky Nai 

Nai. Rodina se rozhodne zatajit babičce pravdu o jejím zdravotním sta-
vu. Jak to ale udělat, aby Nai Nai nebylo podezřelé, že jí z ničeho nic 
chtějí v Číně navštívit příbuzní z celého světa? Vystrojí se svatba! Co na 
tom, že mladý synovec svoji „snoubenku“ sotva zná. Hosté se brzy sjíž-
dějí. Billi svoji usměvavou babičku miluje, americké tradice jsou jí však 
již bližší než ty čínské a přetvářka pro ni není jednoduchá... Film plný 
humoru pramenícího z kulturních a generačních rozdílů se stal jedním 
z nejlépe hodnocených snímků roku a herečka a rapperka Awkwafina 
získala za přesvědčivé ztvárnění Billi Zlatý globus pro nejlepší herečku.

Promítáme od 9.7.

Meky
r.: Š. Šafránek  |  ČR/SR  |  2020  |  80 
min.  |  dopor. přístupnost: bez ome-
zení  |  žánr: dokument

Byl to tehdy jeden z největších šoků 
naší populární hudby - po čtrnácti 
nepřetržitých vítězstvích Karla Go-

tta v anketě Zlatý slavík mu tuhle nejprestižnější hudební cenu Čes-
koslovenska vyfouknul plachý brýlatý outsider z Bratislavy. Psal se rok 
1982, Meky zažíval svou vlastní beatlemánii, psal hity, které žijí doteď. 
Mimo reflektory měl za sebou už řadu bolesti, před sebou měl dlouhou 

cestu plnou zvratů až k natáčení ve vyhlášených studiích Abbey Road. 
Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky 
kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům? 

25.7. od 13:00   26.6. od 13:30

Mulan
r.: N. Caro  |  USA  |  2020  |  106 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
česká verze  |  žánr: rodinný, dobro-
družný

Když čínský císař vydá nařízení, že 
z každé rodiny musí alespoň jeden 

muž sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze seve-
ru, Hua Mulan, nejstarší dcera vybraného bojovníka, zaujme místo své-
ho nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy 
na každém kroku své cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijímat 
svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní ctěného bo-
jovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… a hrdého otce.

Promítáme od 14.7.

Než skončí léto
(Babyteeth)
r.: S. Murphy  |  Austrálie  |  2019 
118 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: komedie/drama

Život je krásný i proto, že se nedá 
naplánovat. Když se šestnáctiletá 

Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. 
První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do 
života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru 
nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít 
každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše 
a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh. S lehkostí a originálním 
humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festiva-
lu v Benátkách, odkud si film odnesl několik cen.

2.7. od 20:00

Samotáři
r.: D. Ondříček  |  ČR/Slovinsko  |  2000 
103 min.  |  dopor. přístupnost: 15 let  
žánr: komedie/drama

Po dvaceti letech se na plátna kin 
vrací snímek, který se mezi tím stal 
legendou.



Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které ra-
dikálně ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor malého 
pražského rádia Petr (Saša Rašilov) se rozchází se svou dlouholetou 
přítelkyní Hankou (Jitka Schneiderová). Tu chce získat pro sebe neuro-
tický doktor Ondřej (Ivan Trojan), který dívku už léta pronásleduje svou 
vtíravou pozorností. Ondřejova manželka Lenka si však odmítá připus-
tit, že by otec jejích dětí mohl zradit jejich úhledný maloměšťácký ži-
vot. Do osudů obou dvojic zasáhnou i křehká makedonská barmanka 
Vesna hledající v Čechách ztraceného otce, cynický manipulátor Robert 
a oddaný milovník marihuany Jakub (Jiří Macháček). Kontrast k osu-
dům osamělých mladých lidí, kteří se více či méně úspěšně pokoušejí 
vyznat sami v sobě, tvoří Hančini usedlí rodiče a skupinka japonských 
turistů toužících poznat „typickou“ českou rodinu... Příběhy samotářů 
uprostřed davu, kteří si připadají bezmocně vláčení zlomyslným osu-
dem uvnitř svých ekonomicky pohodlných životů, vyprávějí autoři v tra-
gikomické poloze.

13.7. od 18:00

Šťastný nový rok
r.: J. Kroner  |  SR/ČR  |  2019  |  90 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: romantická komedie

Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Táňa 
Pauhofová, Jakub Prachař a spousta 
dalších hereckých hvězd v  roman-

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

Promítáme od 3.7.

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?

30.7. od 20:00   31.7. od 20:00

Tenet
r.: Ch. Nolan  |  USA/GB  |  2020  |  
… min.  |  doporuč. přístupnost:    |  
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 – nový dlouho 
očekávaný snímek Christophera Nolana (Počátek, Dunkerk).

Promítáme od 13.7.

Víkend na chatě
(Seurapeli/Games
People Play)
r.: J. Toivoniemi  |  Finsko  |  2020  |  120 
min.  |  doporuč. přístupnost.: 12 let  
žánr: komedie

Stará láska nerezaví a dávné křivdy se jen tak nehojí – rčení jehož prav-
divost stoupá s mírou vypitého alkoholu. Tahle finská komedie o partě 
přátel, jež se po letech znovu scházejí na chatě na víkendové oslavě 35. 
narozenin, vás o tom přesvědčí. Roky nevázaného mládí vystřídaly nažeh-
lené konvence střední třídy a blížící se polokulaté narozeniny společné 
kamarádky Mitzi tak snadno zavdají příčinu k návštěvě chaty, kde kdysi 
všichni pařili jako náctiletí. Jednoduchá zápletka dává vyniknout brilantně 
napsaným dialogům, vrstevnatosti postav i notoricky známým písničkám.

7.7. od 20:30   8.7. od 20:30  24.7. od 12:30

Volej mámu!
(Ring Mamma!)
r.: L. Aschan  |  Švédsko  |  2019  |  102 
min.  |  doporuč. přístupnost.: 15 let  
žánr: komedie

Rodiče někdy čekají celý život, než 
jim děti poví „Děkuji“. A děti zase 

vytrvale čekají, až uslyší „Promiň“. Tato neřešitelná rovnice je výchozím 
bodem ztřeštěné švédské komedie o matkách a dcerách.



Pětatřicetiletá Niki, která svým chováním dokazuje, že dospělost se ne-
měří léty, je okolnostmi donucena zrekapitulovat všechny své dosavadní 
vztahy a životní rozhodnutí. Milý a pozitivní film už svým názvem nazna-
čuje, co dělat, když je život těžký…

Promítáme od 25.7.

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

Život sourozenců Stefana (41), Julie 
(44) a Tobiase (34) se na první pohled 

zdá fajn. Stefan pracuje jako pilot, 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 poněkud 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 zvlád-
nou tuto „krizi středního věku“ jeho dva starší sourozenci?

2.7. od 16:00   3.7. od 16:00

Země medu (Medena 
zemjla/Honeyland)
r.: T. Kotevska  |  L. Stefanov  |  Make-
donie  |  2019  |  87 min.  |  doporuč. 
příst.: bez omez.  |  žánr: dokument

Hatizde Muratova žije s churavou 
matkou ve vesnici uprostřed odlehlé 

horské oblasti na Balkáně, nemají silnice, elektřinu ani tekoucí vodu. 
Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně 
si vydělává na živobytí sběrem malých dávek medu a jejich prodejem 
v nejbližším městě, vzdáleném „pouhé“ čtyři hodiny chůze. Její pokojný 
život obrátí vzhůru nohama příjezd potulné rodiny se řvoucími stroji, 
sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka. Hatidze se ke slibované změ-
ně staví optimisticky, ale netrvá dlouho a propukne střet, který odhaluje 
zásadní napětí mezi přírodou a člověkem, harmonií a nesouladem, zne-
užíváním a udržitelností. 
Strhující snímek charakterizuje jeho epická šíře, ovšem zjevně vznikl 
z důvěrného vztahu mezi filmaři a tématem. Jde o překvapivě humorný, 
byť drsný i něžný portrét křehké rovnováhy mezi lidstvem a přírodou, 
o pohled na rychle mizející způsob života a nezapomenutelné svědectví 
o vytrvalosti jedné ženy.

Thriller, kTerý 
předpověděl 
celosvěTovou pandemii

Když jsem před patnácti lety napsal 
Karanténu, nikdo se s ní nedokázal 
ztotožnit. Teď to dokážou všichni. 

peTer may

Také jako audiokniha

hostbrno.cz
onehotbook.cz



VYSTŘIHLI  
JSME LEPŠÍ 
PODNIKATELSKÝ 
ÚČET
Pomáháme restartovat Česko. Aby vaše 
podnikání mohlo dále růst, jsou nyní všechny 
úhrady v Kč a SEPA platby bez poplatků.

Navštivte kb.cz/restartujeme.
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Pro rodiny s dětmi nabízíme hezkou dovolenou nedaleko 
od Prahy. Přibližně 70 km od hlavního města se nachází bio 
farma Košík, zaměřená na chov ovcí, koz a dalších zvířat, 
pěstování ovoce a zeleniny a zpracování mléka. Ubytování 
je možné v penzionu Tuchom s vyhledávanou kuchyní, nebo 
v rekonstruovaných domcích na farmě se samostatnou kuchyní.

Farma se nachází na okraji rozsáhlého lesa a okolní příroda 
vybízí k pěším procházkám a vyjížď kám na kole.
Atraktivní je účast na chodu farmy, možnost krmení zvířat, 
ukázky zpracování sýra, práce s rostlinným materiálem 
a podobně. Nedaleké okolí láká také k návštěvě zámků Loučeň, 
Staré Hrady a Dětenice, nebo k výletům do Českého ráje.

Rezervace na tel.: +420 325 514 850
případně na e-mailu info@farmakosik.cz www.farmakosik.cz

Objevte krásy české krajiny 
a venkovského života

 Těšíme se na vás!
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A HALLOUMI

– עגל וגבינת חלומי –

KUŘECÍ 
STRIPSY A HARISSA

– רצועות עוף עם אריסה –

BATÁTOVÁ POLÉVKA
– מרק קרם בטטה –
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4.7., 5.7., 6.7., 

11.7., 12.7.

RODINNÉ VÍ KENDY
V KINE LUCERNA

25.7., 26.7.
18.7., 19.7.

V KINECH OD 23. CERVENCEˇhlavní 
partner 

fi lmu
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NEJSLAVNĚJŠÍ PES NA SVĚTĚ JE ZPĚT

GLOBAL SCREEN PRESENTS A PRODUCTION BY HENNING FERBER FILMPRODUKTION AND WARNER BROS. FILM PRODUCTIONS GERMANY IN CO-PRODUCTION WITH TRAUMFABRIK BABELSBERG AND SUEDSTERN FILM

WITH NICO MARISCHKA  BELLA BADING  SEBASTIAN BEZZEL  MATTHIAS HABICH  ANNA MARIA MÜHE  JUSTUS VON DOHNÁNYI  CHRISTOPH LETKOWSKI  JOHANN VON BÜLOW  JANA PALLASKE

KIDS CASTING JACQUELINE RIETZ CASTING EMRAH ERTEM MAKE-UP ASTRID MARIASCHK COSTUME CHRISTINE ZAHN PRODUCTION DESIGN JOSEF SANKTJOHANSER SOUND ANDRÉ ZACHER SOUND MIX ADRIAN BAUMEISTER

MUSIC ENIS ROTTHOFF EDITING NICOLE KORTLÜKE PHOTOGRAPHY MARTIN SCHLECHT SCREENPLAY JANE AINSCOUGH BASED ON THE NOVEL “LASSIE COME HOME” BY ERIC KNIGHT

COPRODUCERS MARCUS WELKE  TOM ZICKLER  CHRISTOPH FISSER PRODUCER HENNING FERBER DIRECTOR HANNO OLDERDISSEN

© LCH Film UG / Henning Ferber Filmproduktions GmbH / Südstern Film GmbH & Co KG / Traumfabrik Babelsberg GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH

BRZY V KINECH

Časopis pro děti, které chtějí vědět víc



Cesta do srdce Mexika a nitra ikonické 
umělkyně Frida Kahlo, jejíž díla spojuje 

bolest i síla a utrpení i láska.

FRIDA – VIVA LA VIDA

Promítáme
v kině Lucerna

16. 7. a 19. 7.

Vstupenky
již v prodeji.

SAMOTÁŘI

Hvězdné obsazení Samotáři se vám představí v cyklu 
filmových legend 2.7. od 20:00 v kině Lucerna.

2.7. OD 20:00 

Legendární český film
Davida Ondříčka 
ve zdigitalizované verzi 
na stříbrném plátně. 

KOUŘ

12.7. od 18:30
13.7. od 20:15

Rytmikál totalitního věku Tomáše Vorla 
ve zdigitalizované verzi v kině Lucerna!

Přijďte na legendární film Kouř, který vás vezme zpět 
do 90. let. Promítáme 12.7. od 18:30 a 13.7. od 20:15.



DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
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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

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 3.7. 13:30 Emma., GB

ÚT 7.7. 13:30 Téměř dokonalá tajemství, SRN - česká verze

PÁ 10.7. 13:30 3Bobule, ČR

PO 13.7. 13:30 Víkend na chatě, Finsko

PÁ 17.7. 13:30 Kalifornský sen, USA

NE 19.7. 16:00 Frida - Viva La Vida, Itálie - sleva 50,- kč

PO 20.7. 13:30 Meky, ČR/SR

PÁ 24.7. 13:30 Volej mámu!, Švédsko

PO 27.7. 13:30 3Bobule, ČR

PO 30.7. 13:30 Havel, 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 SRPEN 2020:
Let Him Go
r.: T. Bezucha, USA, 2020
 Kevin Costner a Diane Lane v rolích 
penzionovaného šerifa a jeho ženy, kteří čelí 
smrti svého syna a vydávají se najít svého 
jediného vnuka.

Šarlatán
r.: A. Holland, ČR/Irsko/Polsko/SR, 2020
 Strhující koprodukční drama režisérky 
Agnieszky Hollandové (Úplné zatmění, 
Hořící keř), líčící na pozadí dobových událostí 
příběh výjimečného muže, obdařeného 
léčitelskými schopnostmi. Snímek je 
inspirovaný skutečnými osudy slavného léčitele 
Jana Mikoláška. Ve filmu jej ztvárňují v různých 
časových obdobích Ivan a Josef Trojanovi.


