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1. MS ST
13:30 • Chyby, ČR
14:30 Zátopek, ČR
16:00 • Jan Werich: Když už člověk jednou je…, ČR
17:00 Zátopek, ČR
18:15 • Deníček moderního fotra, ČR
20:30 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR

2. ČT
14:45 • Zátopek, ČR
17:15 • Zátopek, ČR
20:00 • Zátopek, ČR (Engl. Subt.)

3. PÁ
13:30 Večírek, ČR
13:45 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
15:45 • Deníček moderního fotra, ČR
17:00 Zátopek, ČR
18:00 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR
20:30 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR

4. SO
12:30 Deníček moderního fotra, ČR
14:00 • Luca, USA - česká verze
14:30 Zátopek, ČR
16:00 • Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR
17:15 Zátopek, ČR
18:15 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
20:00 Zátopek, ČR
20:15 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR

5. NE
12:30 Deníček moderního fotra, ČR
14:00 • Luca, USA - česká verze
14:30 Zátopek, ČR
16:00 • Shoky & Morthy: Poslední velká akce, ČR
17:15 Zátopek, ČR
18:15 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
20:00 Zátopek, ČR 
20:15 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR

6. PO
13:30 • Zátopek, ČR (malý sál)
16:00 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
17:00 Zátopek,ČR
18:00 • Deníček moderního fotra, ČR
20:30 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR

7. ÚT
13:30 Zátopek, ČR
16:00 • Deníček moderního fotra, ČR
17:15 Zátopek, ČR
18:15 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
20:00 Zátopek, ČR
20:15 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR

8. ST
13:30 • Marco (Marco effekten), Dánsko
16:00 • Deníček moderního fotra, ČR
16:30 Zátopek, ČR
18:15 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
20:15 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR

9. ČT
16:00 • Deníček moderního fotra, ČR
16:30 Zátopek, ČR
18:15 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXXIX - We are back!
20:15 • Chlast (Druk), Dánsko (české i anglické titulky)

10. PÁ
13:30 Zátopek, ČR
13:45 • Deníček moderního fotra, ČR
16:00 • Cesta domů, ČR
17:15 Zátopek, ČR
18:00 • Jedině Tereza, ČR
20:00 Zátopek, ČR
20:15 • Chlast (Druk), Dánsko (české i anglické titulky)

11. SO
12:30 Deníček moderního fotra, ČR
14:00 • Gump - pes, který naučil lidi žít, ČR
15:45 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR
16:00 • Cesta domů, ČR
17:15 Zátopek, ČR
18:00 • Jedině Tereza, ČR
20:00 Zátopek, ČR
20:15 • Chlast (Druk), Dánsko (české i anglické titulky)

12. NE
12:30 Deníček moderního fotra, ČR
14:00 • Gump - pes, který naučil lidi žít, ČR
15:45 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR
16:00 • Cesta domů, ČR
17:15 Zátopek, ČR
18:00 • Jedině Tereza, ČR
20:00 Zátopek, ČR
20:15 • Chlast (Druk), Dánsko (české i anglické titulky)

13. PO
13:30 Deníček moderního fotra, ČR
14:30 • Zátopek, ČR
15:45 Jedině Tereza, ČR
17:15 • Zátopek, ČR
20:00 • Zátopek, ČR (Engl. Subt.)
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14. ÚT
15:45 Zátopek, ČR
16:00 • Cesta domů, ČR
18:00 • Deníček moderního fotra, ČR
18:45 Ladies Movie Night: Jedině Tereza, ČR
20:00 • Zátopek, ČR

15. ST
13:30 • Respect, USA
17:15 • Zátopek, ČR

18:30 Future Gate: Poslední mise záhadného W.R.
- slavnostní zahájení

20:00 • Zátopek, ČR
21:00 Future Gate: filmová legenda + Q&A

16. ČT
15:15 Zátopek, ČR
16:00 • Cesta domů, ČR
18:00 Future Gate: Sky Sharks + Q&A
18:15 • Future Gate: Ve stínech
20:45 • Jedině Tereza, ČR
21:00 Future Gate: Demonic + Q&A

17. PÁ
13:30 Atlas ptáků, ČR/SL/SR
15:00 • Zátopek, ČR
16:30 Future Gate: Blok krátkých filmů OATS + Q&A
17:45 • Zátopek, ČR
18:30 Future Gate: Utajení bohové + Q&A
20:30 • Future Gate: Ve stínech
21:00 Future Gate: Elysium + Q&A

18. SO
10:30 Future Gate: Ježek Sonic
13:30 • Future Gate: Oeconomia, host Tomáš Sedláček
13:45 Zátopek, ČR
16:00 • Future Gate: Vznik kyberpunku, host Jan Romportl
16:30 Future Gate: Lapsis
18:30 • Atlas ptáků, ČR/SL/SR
18:45 Future Gate: Šílený Max
20:45 • Jedině Tereza, ČR
21:00 Future Gate: Šílený Max 2 - Bojovník silnic

19. NE
12:30 Jedině Tereza, ČR
13:15 • Deníček moderního fotra, ČR
14:45 Zátopek, ČR
15:30 • Future Gate: In Silico, host Tomáš Mikolov
17:30 Future Gate: Blok krátkých filmů iShorts
18:00 • Zátopek, ČR (Engl. Subt.)
20:00 Future Gate: Memories

20. PO
13:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR
13:45 • Zátopek, ČR
16:00 Cesta domů, ČR
16:30 • Deníček moderního fotra, ČR
17:45 Zátopek, ČR
18:45 • Future Gate: Vznik kyberpunku
20:30 Future Gate: Vetřelec na jevišti + Q&A
20:45 • Future Gate: Zrod synthwave

21. ÚT
16:15 • Cesta domů, ČR
18:15 • Deníček moderního fotra, ČR
20:00 Zátopek, ČR
20:30 • Jedině Tereza, ČR

22. ST
13:30 • Jan Werich: Když už člověk jednou je…, ČR
16:15 • Cesta domů, ČR
18:15 • Deníček moderního fotra, ČR
20:30 • Jedině Tereza, ČR

23. ČT
16:15 • Cesta domů, ČR
17:00 Zbožňovaný, ČR - slavnostní premiéra, část vstupenek v prodeji

18:15 • Marťanské lodě, ČR/Norsko
20:00 • Rodinu si nevybereš ( Le Sens de la famille), Francie

24. PÁ
13:30 Jedině Tereza, ČR
13:45 • Zátopek, ČR
15:30 Deníček moderního fotra, ČR
16:30 • Cesta domů, ČR
18:00 Eigasai: Randen - slavnostní zahájení

18:30 • Marťanské lodě, ČR/Norsko
20:15 • Rodinu si nevybereš ( Le Sens de la famille), Francie
20:30 Zátopek, ČR

25. SO
14:00 • Gump - pes, který naučil lidi žít, ČR
15:00 Eigasai: V zákulisí s Divadlem kjógen + Wadaiko Yosa Yosa
16:30 • Cesta domů, ČR
18:00 Eigasai: Deset let (Ten Years Japan) + krátký film
18:30 • Marťanské lodě, ČR/Norsko
20:15 • Rodinu si nevybereš (Le Sens de la famille), Francie
20:30 Zátopek, ČR

26. NE
12:45 • Gump - pes, který naučil lidi žít, ČR
13:15 Zátopek, ČR
15:45 • Cesta domů, ČR
16:00 Zbožňovaný, ČR
17:45 • Marťanské lodě, ČR/Norsko
18:00 Eigasai: Tokijští milenci (Modern Lovers)
19:30 • Rodinu si nevybereš (Le Sens de la famille), Francie• Projekce v malém sále

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



27. PO
13:30 Zátopek, ČR
13:45 • Zbožňovaný, ČR
16:00 • Deníček moderního fotra, ČR
16:15 Marťanské lodě, ČR/Norsko
18:00 Zbožňovaný, ČR
18:15 • Cesta domů, ČR
20:00 Zátopek, ČR
20:15 • Jedině Tereza, ČR

28. ÚT
13:00 Jedině Tereza, ČR
14:30 • Gump - pes, který naučil lidi žít, ČR
15:15 Deníček moderního fotra, ČR
17:30 Zátopek, ČR
18:30 • Cesta domů, ČR
20:15 Zbožňovaný, ČR
20:30 • Smolný pich aneb Pitomý porno (Rum/Chor/ČR

29. ST
13:30 • Rodinu si nevybereš ( Le Sens de la famille), Francie
15:15 Zátopek, ČR
16:15 • Marťanské lodě, ČR/Norsko
18:00 • Cesta domů, ČR
18:15 SmartTalk: Historie japonské kinematografie
20:15 • Smolný pich aneb Pitomý porno (Rum/Chor/ČR
20:30 Zbožňovaný, ČR

30. ČT
16:15 Není čas zemřít (No Time to Die), GB/USA
16:30 • Zbožňovaný, ČR
18:30 • Supernova, GB
19:30 Není čas zemřít (No Time to Die), GB/USA
20:30 • Festival pana Rifkina (Rifkin‘s Festival), USA/Špa/it

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

Promítáme od 3.9.

Atlas ptáků
r.: O. Omerzu  |  ČR/SL/SR  |  2021 
92 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let  
žánr: drama

Když se ve staré rodinné firmě uká-
že, že z ní kdosi vyvádí peníze ve vel-
kém, nastává konfrontace s  novou 

realitou, na níž nebyl nikdo připraven. Ivo Róna (M. Donutil), dlouholetý 
šéf prosperujícího podniku Aron, se snaží zorientovat v nechtěné situ-
aci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe dost 
možná seslal sám. Nový film režiséra Olma Omerzu (Všechno bude, 
Rodinný film) proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moder-
ních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa. 
Ve válce, která se ve filmu pokradmu rozpoutává, ale není vůbec jasné, 
kdo stojí proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz…

Promítáme od 10.9.

Cesta domů
r.: T. Vorel  |  ČR  |  2021  |  95 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
lyrická komedie

Tomáš Vorel jr., Lucie Šteflová, Eva 
Holubová, Tomáš Hanák a  Bolek 
Polívka v  závěrečném dílu kultovní 

trilogie režiséra Tomáše Vorla (Gympl, Kouř).
Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, 
ale i duchovním. Je to cesta do našeho rodiště, cesta k našim zdrojům, 
k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k divokému ohni, k větru 
bez zplodin, k zemi bez chemie. Hrdinové našeho příběhu, každý svým 
způsobem, hledají ztracenou harmonii se zvířaty, s rostlinami a hlavně 
se sebou samými.

Promítáme od 1.10.
Deníček moderního
fotra
r.: J. Haluza  |  ČR  |  2021  |  97 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: komedie

V nové české komedii podle stejno-
jmenného knižního bestselleru Do-

minika Landsmana se v hlavních rolích představují Jiří Mádl a Tereza 
Ramba. Někdy vás život náhodně dostane do situace, kterou nečekáte, 
ale musíte se s ní vyrovnat jako chlap! Nataša a Dominik se neplánova-
ně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže 
rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče 



o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten 
přistupuje k úkolu s  poněkud naivní představou, že mu poskytne do-
statek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! 
Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku 
vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o pře-
žití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může 
mít láska…

Promítáme 30.9. od 20:30
Festival pana Rifkina 
(Rifkin’s Festival)
r.: W. Allen  |  USA/Španělsko/Itálie 
2020  |  92 min.  |  doporuč. přístup.: 
12 let  |  žánr: komedie

Nejnovější snímek Woodyho Allena 
vypráví příběh manželského páru, 

který se právě ocitl v  dějišti Mezinárodního filmového festivalu v  San 
Sebastianu. Manželé jsou okouzleni magií malého městečka na severu 
Španělska a uchváceni kouzlem filmového světa. Na první pohled za-
milovaný manželský pár, pod vlivem půvabu pobřeží a atmosféry místa, 
znovu prožívají romanci. Něco je ale jinak, než se původně zdálo…

Promítáme od 11.9.

Gump – pes,
který naučil lidi žít
r.: F.A. Brabec  |  ČR  |  2021  |  90 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: rodinný, dobrodružný

Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana 
Chýlková a  Karel Roden v  hlavních 

rolích filmového zpracování populární knížky Filipa Rožka.
„Jsem přesvědčený, že takový film tady ještě nebyl. Jak svojí výtvarností, 
tak pravdou těch příběhů, které jsou natočené s pejskama, kteří si něco 
podobného zažili ve svém reálném životě. My jsme nechtěli, aby v rámci 
natáčení byli jakkoli připravovaní, drezurovaní, ale aby to zahráli tak, jak 
oni tu situaci cítí. Celý film v rámci tohoto vyšel maximálně a bude podle 
mě ojedinělý a výjimečný svojí pravdou,“ řekl o filmu režisér F.A. Brabec

Promítáme od 9.9.
Chlast (Druk)
r.: T. Vinterberg  |  Dánsko  |  2020 
117 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 
let  |  žánr: drama

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

1.9. od 13:30

Chyby
r.: J. Prušinovský  |  ČR  |  2021  |  99 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let 
žánr: romantické drama

Hlavními hrdiny nového snímku 
režiséra J. Prušinovského (Kobry 
a  užovky, Most!) je Ema, energická 

pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě a Tomáš, 
třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani je-
den z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a spo-
lečné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě pro-
žila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď a tady. 
Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, 
která obrátí životy obou dotyčných naruby.

1.9. od 16:00   22.9. od 13:30

Jan Werich: Když už 
člověk jednou je…
r.: M. Slunéčko  |  M. Šmídmajer 
ČR  |  2021  |  105 min.  |  doporuč. 
přístupnost: bez omezení  |  žánr: 
dokument

Až po čtyřech desetiletích od úmr-
tí jedné z největších legend českého divadla Jana Wericha vznikl jeho 
první velký filmový dokumentární portrét, který přináší strhující životní 
příběh této herecké legendy. Svobodné myšlení v nesvobodné společ-
nosti přinášelo Werichovi mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým 
filmem. Stejně jako snaha tvůrců přiblížit fenomén chytrého humoru, 
který je Werichovu vyjadřování připisován.



Promítáme od 10.9.

Jedině Tereza!
r.: J. Fuit  |  ČR  |  2021  |  100 min. 
doporuč. přístupnost: bez omezení 
žánr: romantická komedie

Tomáš (Igor Orozovič) s  Terezou 
(Veronika Khek Kubařová) prožívali 
lásku jako z učebnice. Poznali se na 

střední, přeskočila mezi nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo. Po 
vysoké spolu zůstali v Praze, meteorolog Tomáš získal skvělou práci te-
levizního moderátora počasí, a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet 
prodej a výrobu ručně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den, když 
Tereza přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci 
s populární televizní moderátorkou (Emma Smetana). Prekérní chvil-
ku by sice Tomáš mohl celkem racionálně vysvětlit, kdyby k tomu ale 
dostal příležitost. Usmiřovací akt mu překazí neplánovaný pobyt na po-
licejní stanici, a když se konečně dostane domů, narazí na prázdný byt 
a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval…

4.9. od 14:00   5.9. od 14:00

Luca
r.: E. Casarosa  |  USA  |  2021  |  96 
min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  česká verze  |  žánr: ro-
dinný animovaný

Okouzlující animované dobrodružství 
chlapce Lucy se odehrává na maleb-

ném městečku italské riviéry. Luca je obyčejný dospívající kluk, který za-
žívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk 
na mopedu. Prosluněná dobrodružství sdílí Luca se svým novým nejlep-
ším kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně střežené tajemství, 
neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa…

8.9. od 13:30

Marco (Marco effekten)
r.: M. Zandvliet  |  Dánsko  |  2021 
120 min.  |  dopor. přístupnost: 15 let 
žánr: kriminální drama

Čtrnáctiletého Marca dopadne po-
licie na dánských hranicích ve vla-
ku z České republiky. Jak se dostal 

k  pasu pohřešovaného státního úředníka obviněného ze sexuálního 
zneužívání? A proč odmítá vypovídat a prchá před gangem zabijáka Zoly 
(Zdeněk Godla)? 
Oddělení Q, série dánských detektivních thrillerů podle bestsellerů 
Jussiho Adler-Olsena přichází s novým filmovým pokračováním. 

Tým detektivů v čele s Carlem Mørckem a jeho asistentem Asadem se 
tentokrát pustí do rozplétání případu utajené dávné vraždy, jejíž stopy 
sahají až do České republiky.

Promítáme od 23.9.

Marťanské lodě
r.: J. Foukal  |  ČR/Norsko  |  2021 
77 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let 
žánr: romantické drama

Martin (M. Kyšperský) a  Eliška (E. 
Křenková), hlavní hrdinové filmu 
Marťanské lodě, se poprvé setkávají 

na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. 
Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na 
Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí 
do Norska. Po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to 
jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí vesmírná láska 
všechny bolesti?

30.9. od 19:30

Není čas zemřít
(No Time to Die)
r.: C. Joji Fukunaga  |  GB/USA  |  2020 
163 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let 
žánr: akční dobrodružný thriller

Dvacátá pátá „bondovka“ zastihu-
je Jamese Bonda (Daniel Craig) ve 

chvíli, kdy si užívá odpočinku, neboť před časem ukončil aktivní službu. 
Klid však netrvá dlouho – ozývá se totiž starý přítel ze CIA s žádostí 
o pomoc a Jamese navede na stopu tajemného padoucha (Rami Ma-
lek), který by mohl svět ohrozit zbraní vyvinutou supermoderní tech-
nologií…

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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



Promítáme od 1.9.

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel
r.: P. Hartl  |  ČR  |  2021  |  118 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie

Filmové zpracování knižního best-
selleru Patrika Hartla s  Davidem 

Švehlíkem, Martinem Pechlátem, Hynkem Čermákem a Martinem Ho-
fmannem v titulních rolích.
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si kdysi 
dávno představovali. 
A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odváž-
ných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdový chlap? Jak zabrání 
korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu 
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si 
opravdu myslí…

15.9. od 13:30

Respect
r.: L. Tommy  |  USA  |  2021  |  145 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  |  
žánr: životopisné drama

Aretha Franklin - americká zpěvač-
ka, skladatelka a  pianistka, jedna 
z  nejvýznamnějších tvůrkyň hudby 

zvané soul. Na scéně se pohybovala přes padesát let, získala celkem 18 
cen Grammy a vysloužila si přezdívku Královna soulu. 
Životopisný snímek s Jennifer Hudson v hlavní roli vypráví její životní 
příběh od počátku, kdy jako malá vystupovala v kostelním sboru, až do 
dob, kdy se stala mezinárodní hvězdou, při jejímž zpěvu mnohým nas-
kakovala husí kůže…

Promítáme od 23.9.

Rodinu si nevybereš 
(Le Sens de la famille)
r.: J.-P. Benes  |  Francie  |  2020 
100 min.  |  dopor. přístupnost: 12 let  
žánr: komedie

Na počátku této velmi povedené 
francouzské komedie se do krás-

ného letního rána probudí Morelovic rodina s  obrovským problémem 
- jejich těla a duše prošly opravdu hodně zvláštní proměnou. Šestiletá 
holčička je najednou v těle svého táty, který je teď svým pubertálním sy-

nem a ten je zase v těle své starší sestry… Kdo je teď v těle matky? A kdo 
je v těle šestileté Chachy? Hlava vám to nebere? No, to ani jim. Jenže 
tímto to vše teprve začíná… A k tomu všemu ještě ta lama! 

4.9. od 16:00   5.9. od 16:00

Shoky & Morthy:
Poslední velká akce
r.: A. Fehu  |  ČR  |  2021  |  103 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie

Shoky a Morthy (Štěpán Kozub a Ja-
kub Štáfek) jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s našlá-
plou kariérou. Morthyho však už jejich dětinské pranky přestávají bavit, 
také díky vlivu jeho přítelkyně, ambiciózní influencerky Sáry. Když po-
slední video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vy-
dělávat a vyslouží si za něj veřejně prospěšné práce, vypadá to na jejich 
definitivní rozchod. Jedinou šancí, jak si napravit youtuberskou pověst, 
je společný plán na „poslední velkou akci“. 
Shoky, Morthy, Sára, svérázná lovkyně duchů Lucie a prodejce vysavačů 
(a neúspěšný youtuber) Radomil se vydávají po dálnici D1 na divokou 
jízdu vstříc objasnění záhady Devíti křížů.

28.9. od 20:30   29.9. od 20:15

Smolný pich aneb Pitomý 
porno (Babardeala cu
bucluc sau porno balamuc) 
r.: R. Jude  |  Rumunsko/Chorv./ČR, 
2021  |  06 min.  |  dopor. přístupnost: 
18 let  |  žánr: komediální drama

Zlatý medvěd za nejlepší film z letošního Berlinale je tím nejlepším do-
poručením, proč tento film neopomenout. 
Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví 
video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice 
je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím 
setrvání v  učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, 
satirický film přináší humorný a dráždivý pohled na současnou pokry-
tectvím nasáklou společnost, libující si v předsudcích a ponížení.

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



30.9. od 18:30

Supernova
r.: H. Macqueen  |  ČR  |  2020  |  93 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: romantické drama

Životní partneři Sam a  Tusker (Co-
lin Firth a Stanley Tucci) se rozhodli 
strávit nějaký čas ve svém starém 

obytném voze a během cesty Anglií navštívit rodinu, přátele a místa, na 
nichž již dlouho nebyli. Tuskerovi před dvěma lety diagnostikovali ranou 
demenci, což obrátilo celé jejich životy vzhůru nohama. A od té chvíle 
jim nezáleží na ničem jiném než být spolu. Během jejich anglické cesty 
se však postupně ukazuje, že jejich představa budoucnosti se začíná 
hodně lišit. Tajemství jsou odkryta, soukromé plány odhaleny a  jejich 
vzájemná láska prochází nejtěžší zkouškou nejen jejich soužití, ale ce-
lého života. Nakonec se oba musí postavit čelem otázce, co skutečně 
znamená láska a co vše jsme jeden pro druhého ochotni udělat. 

3.9. od 13:30   3.9. od 13:30

Večírek
r.: M. Suchánek  |  GB  |  2021  |  90 min. 
dopor. příst.: 12 let  |  žánr: komedie

Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel 
Roden a Marek Taclík v režijní prvoti-
ně herce Michala Suchánka.
Na večírku se postupně scházejí bý-

valí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého 
škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka za-
zvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamará-
dovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydá-
vají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech 
je mnohem složitější, než se zdá.

Promítáme od 1.9.

Zátopek
r.: D. Ondříček  |  ČR  |  2021  |  130 
min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: životopisné drama

Václav Neužil a  Martha Issová jako 
Emil a Dana Zátopkovi v novém vý-
pravném životopisném filmu režisé-

ra D. Ondříčka (Ve stínu, Dukla 61). Australský rekordman Ron Clarke 
přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem 
Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se 
děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportov-
ního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž 
neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a  jenž dokáže 
bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, 

která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedi-
nečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory 
všem překážkám spolu strávili celý život. 
Z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. Podaří 
se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým klukem?

Promítáme od 23.9.

Zbožňovaný
r.: P. Kolečko  |  ČR  |  2021  |  99 min.   
dopor. příst.: 12 let  |  žánr: komedie

Uznávaný a  všemi oblíbený pediatr 
Zdeněk (J. Bartoška) jde do důcho-
du. Celý život byl vyhlášeným léka-
řem nemocnice a nyní se těší na za-

sloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga 
(Z. Kronerová), která se už nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně 
tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (J. Langmajer) se 
nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta, která 
dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. 
Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už 
téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (I. Chýlková). 
A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc 
času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezsta-
rostná pohoda, kterou si plánoval...

18.9.
od 10:30

4./5.
od 14:00

11.+12. od 14:00 
25. od 14:00
26. od 12:45

RODINNÉ  VÍKENDY

PARTNER:

V KINE LUCERNA
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Boží mlýny někdy melou  
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Nový román Petra Stančíka je inspirován osudy válečného 
hrdiny Pravomila Raichla a nechvalně proslulého 

komunistického soudce a prokurátora Karla Vaše. 

čtou Pavel Batěk, Jan Vlasák a Jitka Ježková
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PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):

ST  1.9. 13:30 Chyby, ČR
PÁ  3.9. 13:30 Večírek, ČR
PO  6.9. 13:30 Zátopek, ČR /malý sál/
ÚT  7.9. 13:30 Zátopek, ČR
ST  8.9. 13:30 Marco, Dánsko
PÁ  10.9. 13:30 Zátopek, ČR
PO  13.9. 13:30 Deníček moderního fotra, ČR
ST  15.9. 13:30 Respect, USA
PÁ  17.9. 13:30 Atlas ptáků, ČR/SL/SR
PO  20.9. 13:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ČR
ST  22.9. 13:30 Jan Werich: Když už člověk jednou je…, ČR
PÁ  24.9. 13:30 Jedině Tereza, ČR
PO  27.9. 13:30 Zátopek, ČR
ST  29.9. 13:30 Rodinu si nevybereš, 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 2021:
Karel
r.: O. Malířová Špátová, ČR, 2020, 
žánr: dokument
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled 
do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka 
Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu ce-
lého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl ne-

zvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani 
jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.

Kurz manželské touhy
r.: R. Bajgar, ČR, 2021
Příběh pěti manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vá-
šeň do svých životů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párového 
terapeuta do luxusního resortu, který vlastní sympatický ma-
jitel zvaný Mech (J. Bartoška). Duchovní guru Mazel (V. Kotek) 
razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti 

obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní hrdinka, půvabná a křeh-
ká žena středního věku Helena (L. Vlasáková), tak dlouho čelí výčitkám svého manžela Bedřicha 
(S. Majer), že tiskne málo, až ho jednou obejme nebezpečně pevně.


