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1. MS SO
13:15 3Bobule, ČR
14:00 • Scoob!, USA - česká verze

15:30 Meky, ČR/SR
16:00 • Jak býti dobrou ženou (La Bonne épouse), Fra/Bel
17:30 Havel, ČR
18:30 • K2 vlastní cestou, ČR
20:00 Havel, ČR
20:30 • Proxima, Francie/SRN

2. NE
13:15 • Scoob!, USA - česká verze

14:30 Meky, ČR/SR
15:15 • Jak býti dobrou ženou (La Bonne épouse), Fra/Bel
16:30 Jonas Kaufmann: Moje Vídeň - záznam koncertu

17:30 • K2 vlastní cestou, ČR
18:45 Havel, ČR
19:30 • Proxima, Francie/SRN

3. PO
13:30 Havel, ČR
15:45 Meky, ČR/SR
16:00 • Jak býti dobrou ženou (La Bonne épouse), Fra/Bel
17:45 Havel, ČR
18:30 • K2 vlastní cestou, ČR
20:15 Havel, ČR
20:30 • Země medu (Medena zemjla/Honeyland), Makedonie

4. ÚT
15:30 Meky, ČR/SR
16:00 • Jak býti dobrou ženou (La Bonne épouse), Fra/Bel
17:30 Havel, ČR
18:30 • K2 vlastní cestou, ČR
20:00 Havel, ČR
20:30 • Země medu (Medena zemjla/Honeyland), Makedonie

5. ST
15:30 Meky, ČR/SR
16:00 • Jak býti dobrou ženou (La Bonne épouse), Fra/Bel
17:30 Havel, ČR
18:30 • K2 vlastní cestou, ČR
20:00 Havel, ČR
20:30 • Země medu (Medena zemjla/Honeyland), Makedonie

6. ČT
15:30 Meky, ČR/SR
16:00 • K2 vlastní cestou, ČR
17:30 Havel, ČR
18:00 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
20:00 Havel, ČR
20:30 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie

7. PÁ
13:30 Meky, ČR/SR
15:45 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:15 • K2 vlastní cestou, ČR
18:00 Havel, ČR
18:15 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
20:15 Havel, ČR
20:45 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie

8. SO
13:00 3Bobule, ČR
14:00 • Trollové: Světové turné (Trolls World Tour), USA - česká verze

15:15 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:00 • K2 vlastní cestou, ČR
17:30 Havel, ČR
18:00 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
20:00 Havel, ČR
20:30 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie

9. NE
13:00 • Trollové: Světové turné (Trolls World Tour), USA - česká verze

14:00 Havel, ČR
15:00 • K2 vlastní cestou, ČR
16:30 Tajemní impresionisté, Itálie
17:00 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
18:30 Havel, ČR
19:30 • Než skončí léto (Babyteeth), Austrálie

10. PO
13:30 Jak býti dobrou ženou (La Bonne épouse), Fra/Bel
16:00 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:15 • K2 vlastní cestou, ČR
18:15 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
20:30 Havel, ČR
20:45 • Proxima, Francie/SRN

11. ÚT
15:45 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:15 • K2 vlastní cestou, ČR
18:00 Havel, ČR
18:15 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
20:15 Havel, ČR
20:45 • Proxima, Francie/SRN

12. ST
15:45 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:15 • K2 vlastní cestou, ČR
18:00 Havel, ČR
18:15 • Víkend na chatě (Seurapeli), Finsko
20:15 Havel, ČR
20:45 • Proxima, Francie/SRN
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• Projekce v malém sále
Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)



13. ČT
15:30 • Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:00 Meky, ČR/SR
17:45 • Havel, ČR

18:00 Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra 
- slavnostní premiéra, část vstupenek v prodeji

20:00 • Proxima, Francie/SRN
20:30 Havel, ČR

14. PÁ
13:30 Proxima, Francie/SRN
14:00 • Meky, ČR/SR
16:00 • Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
18:00 Havel, ČR
18:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra
20:15 Havel, ČR
20:30 • Proxima, Francie/SRN

15. SO
13:15 Proxima, Francie/SRN
14:00 • Trollové: Světové turné (Trolls World Tour), USA - česká verze

15:45 Meky, ČR/SR
16:00 • Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
18:00 Havel, ČR
18:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra
20:15 Havel, ČR
20:30 • Proxima, Francie/SRN

16. NE
13:00 • Trollové: Světové turné (Trolls World Tour), USA - česká verze

14:45 Meky, ČR/SR
15:00 • Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:45 Havel, ČR
17:15 • Proxima, Francie/SRN
19:00 Havel, ČR
19:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

17. PO
13:30 K2 vlastní cestou, ČR
16:00 Havel, ČR
16:30 • Proxima, Francie/SRN

18. ÚT
15:45 Meky, ČR/SR
16:00 • Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
17:45 Havel, ČR
18:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra
20:00 Havel, ČR
20:30 • Proxima, Francie/SRN

19. ST
16:00 Havel, ČR
16:15 • Meky, ČR/SR
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - předpremiérová projekce

18:00 • Havel, ČR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR - předpremiérová projekce

20:15 • Havel, ČR

20. ČT
15:15 Havel, ČR
16:00 • Frida - Viva La Vida, Itálie
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 • Havel, ČR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

21. PÁ
13:30 Havel, ČR
16:00 • Frida - Viva La Vida, Itálie
16:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 • Havel, ČR
20:15 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

22. SO
13:30 • Mulan, USA - česká verze

15:00 Havel, ČR
16:00 • Meky, ČR/SR
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 • Havel, ČR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

23. NE
12:30 • Mulan, USA - česká verze

14:30 Frida - Viva La Vida, Itálie
15:00 • Meky, ČR/SR
16:30 Jonas Kaufmann: Moje Vídeň - záznam koncertu

17:00 • Havel, ČR
18:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
19:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

24. PO
13:30 Vzpomínky na Itálii (Made in Italy), Itálie
16:00 • Meky, ČR/SR
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 • Havel, ČR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Havel, ČR

25. ÚT
15:15 Havel, ČR
16:00 • Frida - Viva La Vida, Itálie
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 • Havel, ČR
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

26. ST
16:00 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra
15:15 Havel, ČR
18:00 • Havel, ČR
20:30 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

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



27. ČT
15:15 Havel, ČR
16:00 • Frida - Viva La Vida, Itálie
17:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
18:00 • Havel, ČR

20:00 Kouř, ČSR - OBNOVENÁ PREMIÉRA
- info o prodeji vstupenek na pokladně a webových stránkách kina

20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra
28. PÁ

13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:30 • Frida - Viva La Vida, Itálie
17:30 Havel, ČR
18:30 • Frida - Viva La Vida, Itálie
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

29. SO
13:30 • Mulan, USA - česká verze

15:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:30 • Meky, ČR/SR
17:30 Havel, ČR
18:30 • Frida - Viva La Vida, Itálie
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

30. NE
13:00 • Mulan, USA - česká verze

14:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
15:30 • Meky, ČR/SR
16:30 Havel, ČR
17:30 • Frida - Viva La Vida, Itálie
19:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
19:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

31. PO
13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
16:00 • Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
17:30 Havel, ČR
18:30 • Frida - Viva La Vida, Itálie
20:00 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR
20:30 • Lola (Lola vers la mer), Bel/Fra

1.8. od 13.15   8.8. od 13:00

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 ne-
věří, že coby žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce...

Promítáme od 1.8.

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. 

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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Promítáme od 2.8.

Jak býti dobrou ženou 
(La Bonne épouse)
r.: M. Provost  |  Francie/Belgie  |  2020 
110 min.  |  doporučená přístupnost: 
12 let  |  žánr: komedie/drama

Příběh filmu se odehrává na sklon-
ku 60. let minulého století na poklid-

ném francouzském pohraničním maloměstě. Paulette (Juliette Bino-
che) a její manžel Robert, s pomocí výstřední Gilberte a přísné jeptišky 
Marie-Thérèse, zde již řadu let provozují speciální soukromou školu pro 
dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek dokonalé manželky, 
připravené ve všech směrech oddaně sloužit svým drahým manželům. 
Po Robertově náhlém skonu však Paulette mimo jiné zjistí, že škola stojí 
na pokraji bankrotu a tak musí poněkud nečekaně převzít zodpověd-
nost za její udržení. Paulette, která vždy byla přesně v duchu jejich školy 
svému muži vzornou ženou, se při jednání v bance nečekaně setkává 
s Andrém, svou první láskou a běh věcí tím nabere zcela jiný obrat…

2.8. od  16:30   23.8. od 16:30

Jonas Kaufmann:
Moje Vídeň (J.Kaufmann: 
Mein Wien)
r.: E. Malzer  |  Rakousko  |  2019  |  98 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení   
žánr: záznam koncertu/dokument

Koncertní záznam Jonas Kaufmann: Moje Vídeň je hluboce osobní po-
cta hvězdného tenora proslulé hudbě z rodiště valčíku a operety. Kon-
cert se uskutečnil ve Vídeňském koncertním domě v říjnu roku 2019 
a program obsahuje populární hudbu od Johanna Strausse, Franze Le-
hára a spoustu dalších slavných písní, pro které jejich autoři hledali in-
spiraci právě ve Vídni. Jonas Kaufmann vystupuje za doprovodu Pražské 
filharmonie pod taktovkou Jochena Riedera, společně se sopranistkou 
Rachel Willis-Sørensen. Kromě samotného koncertu sleduje snímek 
také Kaufmannovu návštěvu Vídně a objevování místní kultury.

27.8. od 20:00

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. 

O B N O V E N Á  P R E M I É R A

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

Promítáme od 1.8.

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 spo-
lečně s kameramanem zachytila atmosféru a dění expedice až do zá-
kladního tábora, film obsahuje úchvatné záběry hor i Klářiny autentické 
záběry ze samotného finálního výstupu.

Promítáme od 13.8.

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

Být svobodná a nezávislá je životním 
krédem dospívající Loly. Její před-
stava však naráží na maloměšťác-

kou povahu otce, pro kterého je idea tradičního rodinného štěstí nedo-
tknutelná. Skutečnost je ale složitější. Ve chvíli, kdy se Lola rozhodne 
trvat na svém, přestává pro otce existovat. Světy obou hrdinů se opět 
prolnou se zprávou o úmrtí jejich milované 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 evropských 
filmových cen a získala významnou cenu Magritte Award pro nejlepší 
herečku.

Promítáme od 1.8.

Meky
r.: Š. Šafránek  |  ČR/SR  |  2020  |  80 
min.  |  dopor. přístup.: bez omezení  
žánr: dokument

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

v anketě Zlatý slavík mu tuhle nejprestižnější hudební cenu Českoslo-
venska 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 ces-
tu plnou zvratů až k natáčení ve vyhlášených studiích Abbey Road. Co 
všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kyta-
ru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům? 

Promítáme od 22.8.

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 6.8.

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.

Promítáme od 10.8.

Proxima
r.: A. Winocour  |  Francie/SRN  |  2019 
107 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: drama

Astronautka Sarah (Eva Green) se 
připravuje na roční pobyt na oběžné 
dráze. Jako jediná žena ve vesmírné 

misi „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatím-
co pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka 
Sarah se snaží v práci podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blí-
žícím se odloučením je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky 
a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání 
rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou.

1.8. od 14:00   2.8. od 13:15

Scoob!
r.: T. Cervone  |  USA  |  2020  |  93 min. 
doporučená přístup.: bez omezení   
česká verze  |  žánr: animovaný, dob-
rodružný

První celovečerní animované dobro-
družství Scooby-Dooa míří do našich 

kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno za-
čalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu! Film 
vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho a koneč-
ně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem, Velmou 
a Daphne, založili dnes již legendární „srandabandu“ Záhady s.r.o.

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



Promítáme od 19.8.

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.

9.8. od 16:30

Tajemní impresionisté 
(Impressionisti segreti)
r.: D. Pini  |  Itálie  |  2020  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: dokument

Jak impresionisté vnímali svět? Jaké 
techniky, barvy a světlo používali 

k zachycení reality? A jak je možné, že stačilo jen pár let, aby se z pře-
hlížených děl staly klenoty ceněné po celém světě? Nejen na tyto otázky 
odpoví snímek, který na doposud veřejnosti nepřístupných obrazech ze 
soukromých sbírek odhaluje tajemství umělců, jakými byli Manet, Mo-
net, Cézanne, Sisley nebo Signac, ale i méně známí představitelé impre-
sionismu jako Caillebotte či Berthe Morisot. Součástí filmu je samotný 
příběh unikátní výstavy se zvláštním zaměřením na Palazzo Bonaparte, 
fascinující místo, které tímto poprvé otevřelo své brány pro veřejnost.

Promítáme od 8.9.

Trollové: Světové turné 
(Trolls World Tour)
r.: W. Dohrn  |  USA  |  2020  |  91 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
česká verze  |  žánr: animovaný, dob-
rodružný

Stoprocentně pozitivní trollí holka 
Poppy, která byla v úspěšném prvním dílu pouhou princeznou, povýšila 
na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne 
tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, 
je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém ryt-
mu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví 
Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, 
vyznávající různé hudební styly...

Promítáme od 6.8.

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 
nažehlené konvence střední třídy a blížící se polokulaté narozeniny spo-
lečné 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.

Promítáme od 7.8.

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

Londýnský umělec Robert (Liam Nee-
son), spolu se svým synem Jackem, 

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. Místo idylické ven-
kovské vily ze svých vzpomínek však najdou téměř ruinu s protékající 
střechou, s kusy omítky padajícími ze stropu i zdí a s plandajícími okeni-
cemi. 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 bě-
hem let po maminčině smrti zchátral stejně jako jejich venkovská used-
lost. Půvabné Toskánsko s úzkými silničkami mezi zelenými pahorky 
a vinicemi, místní lidé, slunce a nesmělý počátek romantického vztahu 
Jacka a Natalie fungují jako nejlepší rodinná terapie. 

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



3.8. od 20:30   4.8. od 20:30   5.8. od 20:30

Země medu (Medena 
zemjla/Honeyland)
režie: T. Kotevska  |  L. Stefanov 
Makedonie  |  2019  |  87 min.  |  do-
poruč. příst.: bez omezení  |  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 po-
tulné rodiny se řvoucími stroji, sedmi bujarými dětmi a stádem dobyt-
ka. Hatidze se ke slibované změně staví optimisticky, ale netrvá dlouho 
a  propukne střet, který odhaluje zásadní napětí mezi přírodou a člo-
věkem, harmonií a nesouladem, zneužíváním a udržitelností. Strhující 
snímek charakterizuje jeho epická šíře, ovšem zjevně vznikl z důvěrné-
ho 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.
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filmová historie kam se podíváte
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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!



RODINNÉ VÍ KENDY V KINE LUCERNA
22.8., 23.8., 

29.8., 30.8.

V KINECH OD 23. CERVENCEˇ

hlavní 
partner 

fi lmu
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8.8., 9.8., 
15.8., 16.8.

1.8., 2.8.

PARTNER:

20.–26.7. 1+1 PATATAS
27.7.–2.8. 2x 0,5 l ICE TEA 

K BOX4FAMILY

3.–9.8. BAGETA + ICE TEA
A PATATAS JAKO DÁREK

10.–16.8. 1+1 ICE DRINKS
17.–23.8. VELKÝ SALÁT + CITRONÁDA

JAKO DÁREK

24.–31.8. VAŠE VOLBA - HLASUJTE 
NA FB BAGETERIE BOULEVARD

Akce platí i na BBdomu.cz na dostupný 
sortiment při zadání kódu LETO2020.

celé léto

1 AKCE 
ZA DRUHOU

1 AKCE 1 AKCE 1 AKCE 1 AKCE 1 AKCE 
ZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOUZA DRUHOU

1 AKCE 
ZA DRUHOU
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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

Kino Lucerna
středa
16. 9.
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DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
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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

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):

NE  2.8. 16:30 Jonas Kaufamann: Moje Vídeň - seniorská sleva 50,- kč

PO  3.8. 13:30 Havel, ČR

PÁ  7.8. 13:30 Meky, ČR/SR

NE  9.8. 16:30 Tajemní impresionisté, Itálie - seniorská sleva 50,- kč

PO  10.8. 13:30 Jak býti dobrou ženou, Fra/Bel

PÁ  14.8. 13:30 Proxima, Francie/SRN

PO  17.8. 13:30 K2 vlastní cestou, ČR

PÁ  21.8. 13:30 Havel, ČR

NE  23.8. 16:30 Jonas Kaufamann: Moje Vídeň - seniorská sleva 50,- kč

PO  24.8. 13:30 Vzpomínky na Itálii, Itálie

PÁ  28.8. 13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

PO  31.8. 13:30 Šarlatán, ČR/Irsko/Polsko/SR

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 ZÁŘÍ 2020:
Bábovky
r.: R. Havlík, ČR/SR, 2020
 Příběhy hrdinů snímku Bábovky, natočeného 
podle stejnojmenného bestselleru Radky Třeští-
kové, nám ukáží, že některá setkání dokáží na-
věky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni 
- vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. 
V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Jana Plodková, 
Lenka Vlasáková a Marek Taclík.

Žaluji! (J’accuse!)
r.: R. Polanski, Francie, 2019
 Zatím poslední snímek režiséra Romana Polan-
ského nás zavede do roku 1894, kdy byl důstojník 
francouzského generálního štábu Alfred Drey-
fus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen 
k doživotí. Tato událost vstoupila do historie jako 
Dreyfusova aféra.


