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1. MS SO
13:15 Jan Žižka, ČR - česká verze

15:45 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
16:15 • Planeta Praha, ČR
18:00 Buko, ČR
18:15 • Moneyboys, Rak/FRA/Bel/Thaj-wan 
20:30 BANGER., ČR
20:45 • Kde zpívají raci (Where the Crawdads Sing), USA

2. NE
14:15 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
15:00 • Planeta Praha, ČR
16:30 Buko, ČR
17:00 • Moneyboys, Rak/FRA/Bel/Thaj-wan 
19:00 BANGER., ČR
19:30 • Kde zpívají raci (Where the Crawdads Sing), USA

3. PO
13:00 Jan Žižka, ČR - česká verze

14:00 • Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
16:15 • Planeta Praha, ČR
16:00 Buko, ČR
18:30 Po čem muži touží 2, ČR
20:15 • Kde zpívají raci (Where the Crawdads Sing), USA
20:30 BANGER., ČR

4. ÚT
15:45 • Buko, ČR
18:15 • Zaostřeno na dokument: Good Old Czechs, ČR/SR
20:15 • Kde zpívají raci (Where the Crawdads Sing), USA

5. ST
13:00 • Minamata, USA
15:30 Buko, ČR
16:30 • Planeta Praha, ČR

18:00 Be2Can: Poslední střih (Coupez !), Fra
- slavn. zahájení, část vstupenek v prodeji

18:30 • Be2Can: Předtím, nyní a poté (Nana/Before, Now & Then), Indonésie
20:30 BANGER., ČR
20:30 • Be2Can: Kousek nebe (Drii Winter), Švýcarsko/SRN

6. ČT
15:00 • Planeta Praha, ČR
15:30 Buko, ČR
17:00 • Be2Can: Leonora addio, Itálie
18:00 Be2Can: Chlapec z nebe (Boy from Heaven), Švédsko
19:00 • Be2Can: R.M.N., Fra/Rum/Belgie/Švédsko
20:30 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
21:15 • Světlonoc, SR/ČR

7. PÁ
13:00 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
14:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
15:30 Buko, ČR
17:00 • Be2Can: Casablanca Beats
18:00 Be2Can: Krvavé pomeranče (Oranges sanguines), Francie
19:00 • Be2Can: Událost (L‘événement), Francie
20:15 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
21:00 • Světlonoc, SR/ČR

8. SO

13:00 • Mimoni 2: Padouch přichází (Minions: The Rise of Gru), USA
- česká verze

13:15 Jan Žižka, ČR - česká verze

15:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
15:45 Buko, ČR
18:00 Be2Can: Černé brýle (Occhiali neri), Francie/Itálie
18:30 • Be2Can: Neuvěřitelné, ale pravdivé (Incroyable mais vrai), Francie
20:00 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:30 • Be2Can: Alcarràs, Španělsko/itálie
9. NE

12:45 • Planeta Praha, ČR

13:00 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
14:45 • Světlonoc, SR/ČR
15:15 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
17:00 • Be2Can: Diamantový plášť (Manto de gemas), Mexiko/Argentina
18:00 Be2Can: Pacifiction (Tourment sur les îles), Fra/SRN/Portugalsko

19:30 • Be2Can: JFK Návrat: Za zrcadlem (JFK Revisited: Through the 
Looking Glass), USA

10. PO
13:00 Arvéd, ČR

14:30 • Světlonoc, SR/ČR
15:45 Buko, ČR
17:00 • Be2Can: Poslední střih (Coupez !), Fra
18:00 Be2Can: Svatý pavouk (Holy Spider), Dánsko/SRN/Švédsko/Fra
19:30 • Be2Can: Diamantový plášť (Manto de gemas), Mexiko/Argentina

20:15 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
11. ÚT

14:30 • Světlonoc, SR/ČR

15:45 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
17:00 • Be2Can: Takové to léto (Un été comme ça), Kanada
18:00 Be2Can: Rimini, Fra/SRN/Rakousko
20:00 • Be2Can: V prach se navrátíš (Yin ru chen yan), Čína

20:15 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
12. ST

13:00 Slovo, ČR

16:00 • Planeta Praha, ČR
18:00 • Zaostřeno na dokument: Moonage Daydream, USA
17:00 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA

20:45 • Světlonoc, SR/ČR
13. ČT

15:45 • Paní Harrisová jede do Paříže (Mrs. Harris Goes to Paris), 
GB/Maďarsko

16:00 Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR
18:00 Buko, ČR
20:15 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:30 • Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing), Austr./USA

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



14. PÁ
13:00 Jan Žižka, ČR - česká verze

13:15 • Paní Harrisová jede do Paříže (Mrs. Harris Goes to Paris), GB/Maď
15:30 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR
16:00 Buko, ČR
17:30 • Dobrý šéf (El buen patrón), Španělsko
18:30 Cine Argentino: Film roku (Competencia oficial), slavnostní zahájení

20:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

21:00 Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing), Austr./USA
15. SO

13:30 Jan Žižka, ČR - česká verze

13:45 • Websterovi ve filmu, SR/ČR - česká verze

15:30 • Paní Harrisová jede do Paříže (Mrs. Harris Goes to Paris), GB/Maď
15:45 Buko, ČR
17:45 • Dobrý šéf (El buen patrón), Španělsko
18:00 Cine Argentino: Klan (El clan)
20:15 • Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing), Austr./USA

20:30 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
16. NE

13:30 • Websterovi ve filmu, SR/ČR - česká verze

14:00 Buko, ČR
15:30 • Světlonoc, SR/ČR
16:30 Výstavy na plátně: Slunečnice (Exhibition on Screen: Sunflowers)
18:00 • Cine Argentino: Imploze (Implosión)
18:30 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:00 • Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing), Austr./USA
17. PO

13:00 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA

13:15 • Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing), Austr./USA
15:30 • Dobrý šéf (El buen patrón), Španělsko
16:00 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA

18:00 • Cine Argentino: Camila jde večer ven (Camila saldrá esta noche) 
+ Divoká Rita (Rita la salvaje)

18:30 Prezidentka, ČR
20:30 Cestovatelské kino: Japonsko - Země vycházejícího slunce
20:45 • Světlonoc, SR/ČR

18. ÚT
15:30 • Dobrý šéf (El buen patrón), Španělsko

15:45 Buko, ČR
18:00 • Cine Argentino: Jesús López
18:45 Ladies Movie Night: Za vším hledej ženu, ČR - předpremiéra

20:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
19. ST

13:00 • Krásné bytosti (Berdreymi), Island/Dán/Švéd/Niz/ČR

15:30 Paní Harrisová jede do Paříže (Mrs. Harris Goes to Paris), 
GB/Maďarsko

16:30 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR
17:45 Buko, ČR
18:30 • Zaostřeno na dokument: Řeka (River), Austrálie
20:00 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:15 • Světlonoc, SR/ČR

20. ČT
15:00 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
17:45 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:30 DAS FILMFEST: Střela zblízka, slavn. zahájení, část vstupenek v prodeji

20:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
21. PÁ

14:30 Buko, ČR
14:45 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
17:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:00 DAS FILMFEST: Střela zblízka 
20:15 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
20:45 DAS FILMFEST: Diagnoza . Neschopni vztahu

22. SO
13:30 • Websterovi ve filmu, SR/ČR - česká verze

15:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
15:15 • Světlonoc, SR/ČR
17:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:00 DAS FILMFEST: Srdeční záležitost
20:15 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
20:30 DAS FILMFEST: Soul of a Beast

23. NE
13:00 • Websterovi ve filmu, SR/ČR - česká verze

14:30 • Světlonoc, SR/ČR
15:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
16:45 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
19:00 DAS FILMFEST: Fabian
19:15 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR

24. PO
14:30 Kde zpívají raci (Where the Crawdads Sing), USA
14:45 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
17:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:00 DAS FILMFEST: Šachová novela
20:15 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
20:30 DAS FILMFEST: Nightlife - Na tahu

25. ÚT
14:45 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
17:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:00 DAS FILMFEST: A zítra budete mrtví
20:15 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
20:30 DAS FILMFEST: Korzet

26. ST
13:00 • Řeka (River), Austrálie
16:00 • Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
17:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:15 • Zaostřeno na dokument: Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa, ČR
20:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
20:15 • Dobrý šéf (El buen patrón), Španělsko

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



10.10. od 13:00

Arvéd
r.: V. Mašek  |  ČR  |  2022  |  120 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
mysteriózní drama  |  vstupné: 149,-

Kam až jsme schopni zajít, abychom 
dosáhli svého cíle?
Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít 

až k hranicím samotného pekla. Jeho život a smrt jsou dodnes obestřeny 
mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před kon-
centračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčí, Plaček 
splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda 
smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby nekončí. 
Plaček jako vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá Arvéda ke svým cílům, 
k usvědčování nepohodlných osob. Za jeho služby mu oplácí výhodami pro-
minentního vězně a především Arvédovou největší drogou – vzácnými okul-
tistickými knihami ze zkonfiskovaných knihoven. Arvéd a Plaček rozehrávají 
šachovou partii. Hra o duši vstupuje do finále.

Promítáme od 1.10.

BANGER.
r.: A. Sedlák  |  ČR  |  2022  |  105 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné: 149,-

Alex (Adam Mišík) má nejlepší kokain 
v Praze, rozhodne se ale s dealováním 
seknout. Prodej mu sice vydělal na lu-

xusní oblečení, jako začínající raper však touží po úspěchu a slávě. Na ob-
zoru se navíc rýsuje slibná příležitost natočit hit s uznávaným interpretem, 
který by ho mohl dostat mezi top hráče. Cestu do studia však komplikuje 
jeden malý detail: spolupráce je časově omezená a stojí hromadu peněz. Boj 
o čas i základní životní funkce začíná. Po minimalistickém dramatu Domes-
tik přichází Adam Sedlák se zběsilou adrenalinovou jízdou noční Prahou, 
plnou rapu a drog. 

Promítáme od 13.10.

Běžná selhání
(Hétköznapi kudarcok)
r.: C. Grosan  |  ČR/Maď./Itá/SR  |  2022 
85 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
žánr: drama/sci-fi  |  vstupné: 149,-

Čerstvě ovdovělá Hana dostane bez 
varování výpověď ze zaměstnání. Sil-

va prožívá krizi mateřství a Tereza utekla z domova. Osud tří žen různých 
generací nečekaně propojí záhadný, katastroficky působící jev – nevysvět-
litelné výbuchy, které pohlcují město. V hlavních rolích Taťjana Medvecká, 
Beata Kaňoková a Vica Kerekes.

27. ČT
15:00 Princ Mamánek, ČR

16:00 • Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
17:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:15 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR

20:15 • Vražda v Londýně (See How They Run), USA
28. PÁ

13:00 Spolu, ČR

13:15 • Princ Mamánek, ČR
15:15 Planeta Praha, ČR
16:15 • Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
17:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:30 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR
20:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

20:30 • Vražda v Londýně (See How They Run), USA
29. SO

13:00 Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA

13:15 • Princ Mamánek, ČR
15:15 Planeta Praha, ČR
16:15 • Světlonoc, SR/ČR
17:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:30 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR
20:00 Coldplay Music Of The Spheres Live Broadcast From Buenos Aires

20:30 • Vražda v Londýně (See How They Run), USA
30. NE

13:00 • Princ Mamánek, ČR

13:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
15:15 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN
16:00 Královská opera v Londýně: Madam Butterfly
18:00 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR
19:30 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

20:00 • Vražda v Londýně (See How They Run), USA
31. PO

13:00 Paní Harrisová jede do Paříže (Mrs. Harris Goes to Paris), 
GB/Maďarsko

13:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR
16:15 • Vstupenka do ráje (Ticket to Paradise), USA
17:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
18:30 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR
20:30 • Vražda v Londýně (See How They Run), USA

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

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



Promítáme od 1.10.

Buko
r.: A. Nellis  |  ČR  |  2022  |  112 min. 
doporuč. příst.: bez omezení  |  žánr: 
komedie/drama  |  vstupné: 149,-

Po dlouhých sedmi letech přichází re-
žisérka Alice Nellis (Sedmero krkavců, 
Andělé všedního dne) s  novým tvůr-

čím počinem. Hlavní hrdinka příběhu Jarmila se po ztrátě manžela ocitá na 
životní křižovatce. 
Musí se rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě „přečká“, nebo se 
vzepře a  vrhne se do dobrodružství s  nejistým koncem. Navzdory dobře 
míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život 
na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád 
především její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal vysloužilého cirkusového 
koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila 
se koní bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem 
a brzy zjišťuje, že i když to tak zpočátku nevypadalo, právě s tímhle koněm 
by se jí do života mohlo vrátit štěstí.

26.10. od 18:15

Civilizace – Dobrá zpráva 
o konci světa
r.: P. Horký  |  ČR  |  2022  |  doporuč. 
přístupnost: bez omezení  |  žánr: do-
kument  |  vstupné: 149,-

Dokumentární film Civilizace režiséra 
Petra Horkého a egyptologa Miroslava 

Bárty o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší součas-
nou. Výpravná reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny civili-
zace zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin změní?

Promítáme od 14.10.

Dobrý šéf
(El buen patrón)
r.: F. L. de Aranoa  |  ČR  |  2021  |  120 
min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné: 149,-

Javier Bardem jako majitel závodu 
na výrobu průmyslových vah, napjatě 

očekávající příchod kontrolní komise, která by jeho podniku mohla udělit 
pečeť kvality. Včas se proto snaží vyřešit problémy svých zaměstnanců. 
A překračuje přitom všechny myslitelné hranice. Sžíravá tragikomedie vy-
práví o zpuchřelých pracovních i soukromých vztazích. Co nakonec převáží? 
Zájmy vedení firmy, nebo spokojenost kolektivu? 

14.10. od 18:30

Film roku
(Competencia oficial)
r.: Cohn&Duprat  |  Španělsko  |  2021 
114 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: komedie/drama  |  vstupné 149,-

Penélope Cruz jako slavná a  excent-
rická režisérka, která dostala za úkol 

natočit ten zaručeně nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet 
a velké umělecké ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své 
herce v  hlavních rolích. Antonio Banderas je slavná, ale sebestředná, až 
nesnesitelná, filmová hvězda, zatímco Oscar Martinez přehnaně umělecky 
charakterní herec. 
Oba jsou už legendami, ale každý je úplně jiný a rozhodně to nejsou kama-
rádi. Všichni tři spolu vytvářejí filmovou sestavu snů s  velkým talentem 
a s  ještě větším egem. Kdo z nich ale vydrží až do poslední klapky a do 
premiéry? Pokud si někdo myslel, že filmaři a filmové hvězdy jsou nesne-
sitelné primadony, tato komedie jim dá za pravdu. Penélope Cruz, Antonio 
Banderas i Oscar Martínez si v ní dělají legraci sami ze sebe, ze svých kole-
gů i celého filmového světa. 

4.10. od 18:15

Good Old Czechs
r.: T. Bojar  |  ČR  |  2022  |  83 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné: 149,-

Příběh českých letců RAF a jejich cesta 
z  okupovaného Československa, přes 
Francii, bitvu o  Británii a  východní 

frontu zpět do osvobozené Prahy. Příběh jedinečným způsobem vystavěný 
pouze na dobových archivních záběrech skrze osobní zkušenost a vyprávě-
ní obou letců umožňuje divákům prožít dějinné události i chvíle válečného 
života a vidět je očima obou hrdinů, jako by se odehrávaly tady a teď.

Promítáme od 20.10.

Il Boemo
r.: P. Václav  |  ČR/Itálie/SR  |  2022 
140 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: životopisné drama  |  vstupné 
159,-  |  česká verze

Historický velkofilm s  Vojtěchem Dy-
kem v hlavní roli, inspirovaný skuteč-

ným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé 
poloviny 18. století, Josefa Myslivečka. Snímek zavede diváky do slunné Itá-
lie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění…

F I L M M Ě S Í C E



Promítáme od 1.10.

Jan Žižka
r.: P. Jákl  |  ČR  |  2022  |  125 min., 
doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: histo-
rické drama  |  vstupné 159,-  |  česká 
verze

Film inspirovaný skutečným příběhem 
jednoho z  největších vojevůdců své 

doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým 
činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybudoval Karel IV., 
císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají 
v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je příliš slabým 
panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožm-
berka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden 
z nich se mu postaví, jeho jméno je Jan Žižka. 

Promítáme od 1.10.

Kde zpívají raci
(Where the Crawdads Sing)
r.: O. Newman  |  USA  |  2022  |  125 
min.  |  doporuč. příst.: 12 let  |  žánr: 
mysteriózní drama  |  vstupné 149,-

Úchvatný tajemný příběh, natočený 
podle stejnojmenného úspěšného 

knižního románu, vypráví o  Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti 
vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Celé roky se 
šířily po Barkley Cove historky o „dívce z mokřin“, které izolovaly strohou 
a odmítavou Kyu od místní komunity. Když se v Kyině životě objeví dva při-
tažliví mladíci z města, začne se novému, neznámému světu otevírat. Jenže 
ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí 
za hlavní podezřelou. Případ se začne rozvíjet, je stále nejasnější a hrozí, že 
budou odhalena mnohá tajemství, pohřbená v mokřinách. 

19.10. od 13:30

Krásné bytosti
(Berdreymi)
r.: G. A. Guðmundsson  |  Island/Dán/
Švédsko/Niz/ČR  |  2022  |  123 min. 
doporuč. příst.: 15 let  |  žánr: drama, 
vstupné 149,-

Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider 
z rozvrácené rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. 
Vše se mění ve chvíli, kdy potkává skupinku tří problematických teenagerů, 
kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které dominuje násilnický 
Konni a inteligentní Addi, nabídne Ballimu chybějící domov. Druhý snímek 
Guðmundura Arnara Guðmundssona vypráví s poetickým citem i syrovostí 

o vztazích, které mohou trvat věčně a pomáhají nás formovat v těch nejdů-
ležitějších chvílích, o krutosti i něze, které se rodí na magické hranici mezi 
dětstvím a dospělostí.

30.10. od 16:00

Madam Butterfly 
z Královské Opery 
v Londýně
r.: M. Leiser  |  P. Caurier  |  GB  |  2022 
190 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: opera  |  italsky s čes-
kými titulky  |  vstupné: 250,-

„Láska nemůže zabít, přináší nový život.” Tato slova pronesl během hvězd-
né noci v Nagasaki americký voják Pinkerton mladé gejše Cio-Cio-San. Jak 
ale oba zjistí, nedbale vyslovená slova a sliby mohou mít nesmazatelné ná-
sledky.
Pucciniho strhující i srdceryvná opera se v produkci režisérů Moshe Leisera 
a Patrice Cauriera na pódiu Royal Opera House v Londýně inspiruje evrop-
skými obrazy Japonska 19. století.

8.10. od 13:00

Mimoni 2: Padouch 
přichází (Minions: 
The Rise of Gru)
r.: K. Balda  |  B. Ableson  |  USA  |  2022 
88 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: animovaná komedie 
vstupné: 149,-/děti 129,-  |  česká verze

V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu moh-
li věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého chlapce, 
který vyrůstá jen se svou německou matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, 
tohle setkání mu zásadně změní život. 

5.10. od 13:00

Minamata
r.: A. Levitas  |  USA  |  2020  |  115 min 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
životopisný dokument  |  vstupné 149,-

New York, 1971. Dříve obletovaný foto-
graf Eugene Smith (Johnny Depp) žije 
osamocen a ke dnu lahve nikdy nemá 

daleko. Ač reportážemi ze 2. světové války uhranul svět, jeho sláva dávno 
uvadla.

O P E R A



Náhlá cesta do japonského města Minamata, kde bezskrupulózní korpora-
ce znečišťuje pobřežní vody, však jeho životu vtiskne nový smysl. Deppem 
produkované, na jeho výrazném herectví založené drama vypráví o odvaze 
potřebné k boji s bezprávím a zamýšlí se nad hranicemi (nejen) novinářské 
etiky. Zároveň se ohlíží za dobou, kdy jsme toho o  změně klimatu věděli 
pramálo a usilovat o čistotu životního prostředí tedy bylo ještě méně po-
pulární než dnes. 

1.10. od 18:15   2.10. od 17:00

Moneyboys
r.: C.B. Yi  |  Rak/Fra/Bel/Thaj-wan 
2021  |  118 min  |  doporučená přístup.: 
15 let  |  žánr: drama  |  vstupné 149,-

Fei patří mezi moneyboys – tak se 
v  Číně nazývají sexuální pracovníci 
pro bohaté muže. Nelegální a rizikové 

povolání zajišťuje pohodlný život nejen jemu, ale i  jeho příbuzným žijícím 
na odlehlém venkově. Když při rodinném setkání vyjde najevo, že Feiovi 
blízcí jeho sexualitu a profesi nikdy nepřijmou, vrací se zlomený Fei zpět 
do města. Podaří se mu vyrovnat s minulostí, aniž by zranil všechny kolem 
sebe? Čínsko-rakouský režisér C.B. Yi se ve svém mezinárodně úspěšném 
a vizuálně podmanivém celovečerním debutu zamýšlí nad řadou výsostně 
aktuálních témat. Je největší hodnotou přijetí rodiny nebo vlastní štěstí? 
Zachování vlastní tváře, nebo ekonomický úspěch? Zajímavý je i politický 
kontext snímku – kvůli tematizování homosexuality se musela jeho výroba 
přesunout na Tchaj-wan, jehož lokace ve filmu vypodobnily jak čínský ven-
kov, tak tepající velkoměsto.

12.10. od 18:00

Moonage Daydream
r.: B. Morgen  |  USA  |  2022  |  140 min 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
hudební dokument  |  vstupné 149,-

Davidu Bowiemu se dařilo víc než 
padesát let ovlivňovat svět svou hud-
bou, životním stylem a  názory, které 

často předbíhaly dobu nebo přímo ovlivňovaly její budoucí tvář. V  roce 
2018 správci umělcovy pozůstalosti umožnili dokumentaristům přístup do 
Bowieho archivu, ve kterém nalezl dosud neviděné záběry z jeho soukromí, 
nepublikované záznamy z  vystoupení, sbírku obrazů, které namaloval, jeho 
vlastní poezii a audionahrávky postřehů a názorů. 

Čtyři roky se tím jedinečným archivem probírali, aby z něj vyšli s unikátním 
zvukovým a obrazovým dílem, ze kterého se dozvíme mnohé nejen o samot-
ném Bowiem, ale i o tom, jak „přežít život“ v čím dál turbulentnější době. 
Nečekejte film, kde na Bowieho vzpomínají jeho známí a kolegové, v tomto 
filmu na sebe vzpomíná především on sám.

Promítáme od 27.10.

Můj otec, kníže
(Mein Vater, der Fürst)
režie: L. Sturm  |  L. Schwarzenberg  
Rak/ČR  |  2022  |  79 min  |  doporuč. 
příst.: bez omezení  |  žánr: dokument  
vstupné 149,-

Intimní portrét vztahu Karla Schwar-
zenberga a Lily Schwarzenbergové. Kancléř Václava Havla a bývalý ministr 
zahraničí, jedna ze zásadních polistopadových morálních autorit, přezdíva-
ná s láskou četnými stoupenci „kníže“, strávil se svou dcerou, spolurežisér-
kou filmu, v průběhu pěti let desítky hodin na místech, která poznamenala 
ne vždy poklidný život šlechtické rodiny. Praha, Orlík, Vídeň, štýrské Murau, 
tam všude se mísilo soukromí se zásadními dějinnými okamžiky dvacátého 
století. Fascinující rozhovory mezi dcerou a otcem se nevyhýbají ani nepo-
hodlným, kontroverzním tématům, jako je komplikované dospívání ve stínu 
charismatického otce a pod tíhou aristokratických tradic a zvyků.

Promítáme od 13.10.

Paní Harrisová jede do 
Paříže (Mrs. Harris Goes 
to Paris)
r.: A. Fabian  |  GB/Maďarsko  |  2022 
115 min.  |  bez omez.  |  žánr: komedie 
vstupné 149,-

Ada Harrisová žije velmi poklidným životem v  poválečném Londýně. Na 
živobytí si vydělává úklidem domácností bohatých sousedů, občas zasko-
čí s přáteli do hospůdky, večer zavzpomíná na padlého manžela a víc už 
toho od života vlastně nechce. Kromě šatů od proslulého francouzského 
návrháře Christiana Diora. Nedosažitelný sen má denně před očima v šatní 
skříni jednoho z domů, ve kterém uklízí. Život ji převrátí naruby dodatečně 
vyplacený příspěvek pro válečné vdovy. O tom, co s balíkem peněz udělá, 
nepřemýšlí ani chvilku. Ze všeho nejdřív si koupí letenku do Paříže, aby už 
za pár dní odvážně vstoupila do chrámu módy, sídla společnosti Christiana 
Diora, aby si tu splnila svůj bláhový sen.

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Promítáme od 1.10.

Planeta Praha
r.: J. Hošek  |  ČR  |  2022  |  85 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné 149,-

Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci 
oceňovaného filmu Planeta Česko se 
tentokrát vydali na výpravu do betono-

vé džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, 
jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším 
technologiím z výjimečné blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní mufloni? 
Co si počne slípka zelenonohá, které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do 
jaké zimní skrýše se na Petříně schová roztomilý plch? A co roháč, najde 
svou partnerku v nočním reji zahradní restaurace? Vydejte se na vzrušující 
výpravu pro celou rodinu za desítkami dalších zvířecích hrdinů, kteří tajně 
žijí v naší metropoli. 

3.10. od 18:30

Po čem muži touží 2
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2022  |  95 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
komedie  |  vstupné 149,-

V  prvním dílu úspěšné komedie se 
hlavní hrdina Karel Král ocitl v  žen-
ském těle. V druhém dílu poznáváme 

na počátku Irenu Kopáčovou (Anna Polívková), psycholožku, specialistku 
na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její 
doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z ná-
jemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při 
nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marce-
lou (Tereza Kostková) na víno. Kroky opilé Ireny následně vedou do stanu 
vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! Ráno se Irena 
probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel Král. Je v těle, které nená-
vidí, ale poté, co opadne prvotní šok, má možnost zjistit, jací muži vlastně 
doopravdy jsou.

17.10. od 18:30

Prezidentka
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2022  |  97 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
romantická komedie,  |  vstupné 149,-

Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), 
historicky první česká prezidentka, má 
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená pra-

cí: její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu 
odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k  ris-
kantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci po-

tají vytratí z hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství 
inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem 
(Ondřej Vetchý), kvůli kterému se do města vydává každou noc. Petr nemá 
ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. 
Situace se však brzo vymkne kontrole a prezidentčiny noční výlety se pro-
valí. Kateřina se musí hodně snažit, aby dokázala vyřešit státnický průšvih, 
ustála svou funkci a ještě si vybojovala právo na lásku, které jí náleží stejně, 
jako kterémukoliv jinému člověku v zemi. 

Promítáme od 27.10.

Princ Mamánek
r.: J. Budař  |  ČR  |  2022  |  100 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
pohádka  |  vstupné 149,-/děti 129,-

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený 
Vznešený je velmi spjatý se svou mi-
lující maminkou, královnou Ludmilou. 

Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro vše-
ho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zám-
ku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný 
dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v do-
provodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je 
život a  snad konečně dospěl. Na velké dobrodružné cestě ho čekají věci, 
o kterých zatím jen četl v knihách. Potká mocného čaroděje, zlé čarodějnice, 
ducha i samotnou paní Smrt... a možná najde i lásku svého života. Co na to 
všechno řekne maminka? A bude spokojený otec král?
V hlavních rolích Jan Budař, Ondřej Vetchý, Jana Nagyová a Martin Huba.

19.10. od 18:30

Řeka (River)
r.: J. Peedom, J. Nizeti  |  Austrálie, 
2021  |  75 min.  |  doporučená přístup-
nost: bez omezení  |  žánr: dokument, 
vstupné 149,-

Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly 
Zemi do podoby, jakou známe. Ohladily 

hory, vyhloubily údolí a vytvořily úrodné pláně, které pak ozdobily svými 
meandry. Mnohde jsou řeky vnímány jako zdroj naděje a předmět uctívání, 
jinde léčí, žehnají, smývají hříchy a očišťují mrtvé. Řeky jsou tepnami pla-
nety. Kamkoli putují, tam se objevují, přežívají a snad i vzkvétají všechny 
formy života, včetně lidského. Naše rané osudy formovala právě vůle řek. 
V průběhu času se staly cestami, po nichž se do vnitrozemí šířily obchod 
a  technologie. Po řekách připlula poezie, příběhy, náboženství, politika 
a konflikty. Řeky vypěstovaly naše města a velkoměsta… Snímek bere divá-
ky na cestu prostorem a časem, pokrývá šest světadílů a prostřednictvím 
nejmodernějších filmařských prostředků včetně satelitních záběrů předsta-
vuje řeky z perspektiv, jaké jsme ještě neviděli. Výsledkem spojení obrazu, 
hudby a střídmého poetického komentáře je snový a působivý snímek, který 
oslavuje divokost řek, ale zároveň upozorňuje na jejich zranitelnost.



16.10. od 16:30

Slunečnice z cyklu 
Výstavy na plátně
(EOS: Sunflowers)
r.: D. Bickerstaff  |  GB  |  2021  |  85 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument/prohlídka výstavy  |  vstup-
né 210,-/senior  |  student 160,-

Slunečnice Vincenta van Gogha patří mezi nejikoničtější obrazy v dějinách 
umění. Van Goghovo muzeum v Amsterdamu se na tato slavná díla nyní 
zaměřilo v rámci samostatné výstavy, na kterou získal tým Exhibition on 
Screen exkluzivní přístup. Film hledá odpovědi na množství otázek spoje-
ných s  těmito obrazy. Proč si vybral Van Gogh zrovna slunečnice? Jaké 
poselství tato série obrazů přináší? Čím se jednotlivé obrazy liší? 
Co odhalili vědci, kteří tato díla podrobně studovali? Film navštíví vedle 
Amsterdamu také Londýn, Filadelfii, Tokio i Mnichov, aby odhalil tajemství 
pěti slavných obrazů slunečnic Vincenta van Gogha a vytvořil jedinečnou 
virtuální výstavu pro plátna kin.

12.10. od 13:00

Slovo
r.: B. Parkanová  |  ČR  |  2022  |  104 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné 149,-

Po oceňovaném dramatu Chvilky se 
Beata Parkanová vrací s dobovým ro-
dinným dramatem Slovo. Sleduje dvo-

jici manželů, jimž se na konci 60. let rozpadne všechno, co doposud budo-
vali. Intenzivní drama představuje, jakým způsobem mohou „velké dějiny“ 
ovlivnit soukromou historii jedné spokojené rodiny, která jen chtěla držet 
slovo… V hlavních rolích M. Finger, G. Mikulková, B. Polívka, T. Medvecká 
a Ondřej Sokol.

28.11. od 13:00

Spolu
r.: D. Laňka  |  ČR  |  2022  |  117 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné 149,-

Po rozchodu s přítelem se Tereza vra-
cí domů ke své mámě a  bratrovi Mi-
chalovi, desetiletému klukovi zajatém 

v dospělém těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. 
Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. 
Máma pořád žije jen pro svého syna, a  bratr má před ní ve všem před-
nost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc na sebe… 

a taky na ni. A tak se rozhodne udělat krok, po kterém už nikdo z nich ne-
bude takový, jaký byl. Snímek nabízí pohled do chodu rodiny, kde se láska 
nerozdává rovnoměrně a kde není zvykem svěřovat se a mluvit otevřeně 
o problémech. Přesto nejde o těžké drama, ale o film, který i v dramatických 
situacích dokáže najít humor a naději. V hlavních rolích Veronika Žilková 
a Štěpán Kozub.

Promítáme od 6.10.

Světlonoc
r.: T. Nvotová  |  SR/ČR  |  2022  |  109 min. 
dopor. příst.: 15 let  |  žánr: mysteriózní 
drama  |  vstupné 149,-  |  české titulky

Snímek, čerstvě oceněný Zlatým leo-
pardem na festivalu v Locarnu, vyprá-
ví příběh třicátnice Šarloty, která se 

vrací do rodné vesnice kdesi hluboko ve slovenských horách. 
Před mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat v místních 
vzbuzuje podezření, neboť ji po celou dobu považovali za mrtvou. Bojí se, že 
svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend straší v okolních 
lesích…

Promítáme od 7.10.

Trojúhelník smutku
(Sans filtre)
r.: R. Östlund  |  Švéd/Fra/GB/SRN, 
2022  |  147 min.  |  dopor. přístupnost: 
12 let  |  žánr: drama/komedie  |  vstup-
né 149,-

Model Carl a  jeho partnerka influen-
cerka Yaya jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá 
opravdu vybraná smetánka. Je tu starý mládenec hledající životní lásku, 
výstřední ruský obchodník a celému mumraji vládne kapitán (Woody Ha-
rrelson), který je věčně pod parou. Když nečekaná událost zamíchá kartami, 
charaktery cestujících se ukáží v pravém světle. Dvojnásobný vítěz Zlaté 
palmy z festivalu v Cannes Ruben Östlund natočil břitce satirickou komedii 
o společenských rolích a opojné síle moci, která nenechá na žádném z pa-
sažérů nit suchou.

F I L M M Ě S Í C E

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

V ÝSTAVA



Promítáme od 13.10.

Tři tisíce let touhy (Three 
Thousand Years of Longing)
r.: G. Miller  |  Austrálie/USA  |  2022 
108 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama/fantasy  |  vstupné 149,-

Akademicky vzdělaná doktorka Alithea 
Binnie s tváří Tildy Swinton vede svůj 

život osaměle, se striktně racionálním přístupem. Na svých cestách se ale 
v Istanbulu střetne s kouzelným džinem z lahve, kterého hraje Idris Elba. 
Výměnou za svou svobodu jí džin nabídne splnit tři přání. Neodolatelná 
nabídka má ale háček. Doktorka je zběhlá v mytologii a moc dobře ví, že 
s džinem není radno si zahrávat bez následků a že takto splněná přání se 
často zvrtnou a obrátí proti tomu, kdo po nich toužil. Džin jí začne vyprávět 
fantastické příběhy ze své historie a historie lidí. Nakonec se doktorka ne-
chá zlákat a vysloví přání, které oba překvapí… 

Promítáme od 27.10.

Vražda v Londýně
(See How They Run)
r.: T. George  |  USA  |  2022  |  98 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
thriller  |  vstupné 149,-

Na divadelních prknech v londýnském 
West Endu je  hra Past na myši dlouho-

letým hitem a filmový Hollywood klepe na dveře. Arogantní americký reži-
sér Leo Kopernick (Adian Brody), v USA zařazený na černou listinu, dostane 
za úkol zadaptovat záhadnou vraždu na filmové plátno. Avšak pod podmín-
kou, že producenti nemohou hru zfilmovat dřív než šest měsíců po skončení 
jejího divadelního uvádění. Když se najednou v  zákulisí začnou hromadit 
mrtvoly, cynický detektiv Scotland Yardu inspektor Stoppard (Sam Rockwe-
ll) a nadšená policejní novicka Stalkerová (Saoirse Ronan) musí na cestě 
k identifikaci vraha sladit své osobní rozdíly a pracovní zvyklosti.

Promítáme od 3.10.

Vstupenka do ráje
(Ticket to Paradise)
r.: Ol Parker  |  USA  |  2022  |  104 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
romantická komedie  |  vstupné 149,-

Julia Roberts a  George Clooney a  se 
v  rolích ex-manželů znovu potkáva-

jí na filmovém plátně. V komedii Ola Parkera (známe od něj pokračování 
úspěšného muzikálu Mamma Mia!) je čeká společná mise - zabránit jejich 
zamilované dceři, aby udělala stejnou chybu, jaké se kdysi sami dopustili. 
Když vám dcera, která tráví prázdniny na Bali, oznámí, že se tam zamilovala 

a bude se vdávat, pravděpodobně skočíte na první letadlo a poletíte jí to roz-
mluvit. Přesně to se stalo Georgi Clooneymu a Julii Roberts v rolích šoko-
vaných rodičů, kteří se rozhodnou zachránit svou dceru Lily před následky 
letní lásky. V tomto směru mají koneckonců bohaté zkušenosti. Před deva-
tenácti lety se po podobném vzplanutí vzali, před čtrnácti lety pochopili, že 
to nebyl dobrý nápad, a ukončili to dobrodružství rozvodem. Od té doby se 
snaží jeden druhému vyhýbat, co to jde, protože vědí, že každé jejich setkání 
skončí hlasitou hádkou. Teď však vyhlásili dočasné příměří, aby vysvobodili 
svou dceru „ze spárů“ chytrého, hezkého a podnikavého domorodce, který 
se živí pěstováním a prodejem mořských řas…

Promítáme od 15.10.

Websterovi ve filmu
r.: K. Kerekesová  |  SR/ČR  |  2022 
65 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: rodinný/animovaný 
vstupné 129,-/děti 109,-  |  česká verze

Mohlo by se zdát, že Lili Websterová 
(mluví Ivana Korolová) je pavoučí hol-

čička jako každá jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam Mišík), sta-
rostlivou maminkou (Ivana Chýlková), chápajícím tatínkem (Jaromír Dula-
va) a čipernými prarodiči (Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtahovou šachtou, 
chodí do školy a  ráda si hraje s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá 
a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih. Třeba tenkrát, když měla 
zodpovědnost za hlídání much a všechny jí uletěly, nebo když se nechala 
napálit podvodníkem na internetu. Humorné i  laskavé příběhy propletené 
nečekaným dobrodružstvím se v rodinném animovaném filmu věnují každo-
denním dětským radostem i trápením a ukazují, že nejpevnější síť je rodina.

18.10. od 18:30

Za vším hledej ženu
r.: M. Šmídmajer  |  ČR  |  2022  |  105 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné 169,-

Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, 
sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři 
naprosto jiné příběhy a jiný pohled na 

život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrh-
nout. Ani muž. Každá z nich má sen. Irena touží to vlastním domě a tomu 
podřizuje vše. Marta touží po moderování v  rádiu, ale je lékárnice, která 
si strašně moc chce povídat s lidmi. A Alex? Ta neprožívá zrovna šťastné 
období s přítelem. Chtěla by normální vztah s bezva mužským... Jenže se 
bezhlavě a vášnivě zamiluje do o dost staršího, avšak velice charismatické-
ho šéfa velké nadnárodní firmy. Podlehne jeho šarmu, ovšem brzy narazí na 
jeho tvrdou slupku. V tu chvíli přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na 
Alberta past, do které se postupně chytá… ovšem osud si občas se vztahy 
zahrává a  přináší překvapení. Když příběh spěje k  happy endu, zasáhne 
osud... Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro 
tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru.

L A D I E S  M OV I E  N I G H T
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Good Old Czechs 4.10.
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Vše pro rodinu.  
Tak pravil padrino –  

a basta!

DÁRKOVÁ POUKÁZKA
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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



RODINNERODINNÉ́ VI VÍ́ KENDYKENDY
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15.-16.10.,15.-16.10.,
22.-23.10.22.-23.10.

28.-30.10.28.-30.10.
8.10.8.10.

V KINECH OD 30. ČERVNA

PŘEHLÍDKA FESTIVALOVÉHO FILMU 
        Z BERLÍNA, BENÁTEK A CANNES

5.—12.10.2022

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

PO 3.10. 13:00 Jan Žižka, ČR - česká verze

ST  5.10. 13:00 Minamata, USA
PÁ  7.10. 13:00 Vstupenka do ráje, USA
PO  10.10. 13:00 Arvéd, ČR
ST  12.10. 13:00 Slovo, ČR
PÁ  14.10. 13:00 Jan Žižka, ČR - česká verze

NE  16.10. 16:30 Výstavy na plátně: Slunečnice - seniorské vstupné nižší o 50 kč

PO  17.10. 13:00 Vstupenka do ráje, USA
ST  19.10. 13:00 Krásné bytosti, Island/Dán/Švéd/Niz/ČR
PÁ  21.10. 14:30 Buko, ČR
PO  24.10. 14:30 Kde zpívají raci, USA
ST  26.10. 13:00 Řeka, Austrálie
PÁ  28.10. 13:00 Spolu, ČR

NE  30.10. 16:00 Královská opera v Londýně: Madam Butterfly
- seniorské vstupné nižší o 50 kč

PO  31.10. 13:00 Paní Harrisová jede do Paříže, GB/Maďarsko
ST  2.11. 13:00 Good Old Czechs, ČR/SR
PÁ  4.11. 13:00 Trojúhelník smutku, Švédsko/Fra/GB/SRN

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

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

KINO LUCERNA

Velký 
sál:

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

Malý 
sál:

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

TIPY NA LISTOPAD 2022:
Fabelmanovi
(The Fabelmans)
r.: S. Spielberg, USA, 2022 

 Nejnovější filmový opus mága světového filmu 
Stevena Spielberga, volně inspirovaný zážitky 
z jeho dětství a dospívání v americké Arizoně krátce 
po skončení Druhé světové války.

Vánoční příběh
r.: I. Pavlásková, ČR, 2022

Vánoční komedie režisérky Ireny Pavláskové
(Čas sluhů, Fotograf) plná nečekaných situací, emocí, 
dojemných chvil a zábavy s Jiřinou Bohdalovou 
a Karlem Rodenem v hlavních rolích.


