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1. MS ÚT

15:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR

18:15 • Zaostřeno na dokument: Good Old Czechs, ČR/SR

20:15 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

2. ST

13:00 • Good Old Czechs, ČR/SR

15:00 Planeta Praha, ČR

15:15 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR

17:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

17:15 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

3. ČT

16:00 • Hranice lásky, ČR/Polsko

18:30 • MEZIPATRA: Všude dobře, doma dusno (Home, bittersweet home)

19:00 MEZIPATRA: Slušný občan – slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji

20:30 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

4. PÁ

13:00 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

13:45 • Hranice lásky, ČR/Polsko

15:45 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR

17:15 Elvis, USA/Austrálie

18:30 • MEZIPATRA: Na dřeň (To the Bones)

20:30 MEZIPATRA: Deníky blízkosti (El Apego)

5. SO

12:45 Princ Mamánek, ČR

14:00 • Spolu, ČR

14:45 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

16:30 • Zaostřeno na dokument: Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa, ČR

17:30 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

18:30 • MEZIPATRA: Gender Upgrade
20:30 MEZIPATRA: Eismayer
20:45 • Hranice lásky, ČR/Polsko

6. NE

13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

13:15 • Princ Mamánek, ČR

15:30 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

16:00 Královský balet v Londýně: Mayerling (Royal Ballet: Mayerling)

18:30 • MEZIPATRA: Rande na oko (Dating Amber)

20:30 MEZIPATRA: Bludička (Fogo - Fátuo)

20:45 • Hranice lásky, ČR/Polsko

7. PO

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

13:15 • Spolu, ČR

15:30 Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

15:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR

17:30 Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

18:30 • MEZIPATRA: Co si kluci neřeknou (Boys Don‘t Talk)

20:30 MEZIPATRA: Strachy v nás (Wszystkie nasze strachy)

20:45 • Zaostřeno na dokument: PSH Nekonečný příběh, ČR

8. ÚT

15:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

15:30 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

18:30 • MEZIPATRA: Gender Upgrade
20:30 MEZIPATRA: Holčičí film (Tytöt Tytöt Tytöt)

20:45 • Událost (L‘Événement), Francie

9. ST

13:00 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

15:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR

18:30 • MEZIPATRA: První signální (First Signals)

19:00 MEZIPATRA: Pride – slavnostní zakončení, vstupenky v prodeji

20:45 • Událost (L‘Événement), Francie

10. ČT

15:30 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

16:00 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

18:15 Střídavka, ČR

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

20:30 • Zaostřeno na dokument: Adam Ondra – Posunout hranice, ČR

11. PÁ

13:00 Dobrý šéf (El buen patrón), Španělsko

14:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

16:30 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

19:15 • Ennio, It/Bel/Niz/Jap

19:30 AUSSIE & KIWI FILM FEST: Whina + předfilm Object of Life
12. SO

12:45 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

13:00 Princ Mamánek, ČR

15:00 • AUSSIE & KIWI FILM FEST: Jmenuji se Gulpilil + předfilm Láska 
beze jména

15:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

17:15 • Ennio, It/Bel/Niz/Jap

18:00 AUSSIE & KIWI FILM FEST: Blueback + předfilm Mimo provoz
20:15 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

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

13. NE

13:15 • Ennio, It/Bel/Niz/Jap

13:45 Princ Mamánek, ČR

16:00 Výstavy na plátně: Dánský sběratel – Delacroix až Gauguin 
(Exhibition on Screen: The Danish Collector – Delacroix to Gauguin? GB

16:15 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

18:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

19:15 • Zaostřeno na dokument: Moonage Daydream, USA
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14. PO

13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

15:15 • Ennio, It/Bel/Niz/Jap

16:00 Hranice lásky, ČR/Polsko

18:00 AUSSIE & KIWI FILM FEST: Jak obšťastnit ženu
+ předfilm Vlna za vlnou

18:15 • Zaostřeno na dokument:  Michael Kocáb
– rocker versus politik, ČR/SR

20:15 • Já, hrobař (Ya pratsyuyu na tsvyntari), Ukrajina

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

15. ÚT

16:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

16:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

16. ST

13:00 • Světlonoc, SR/ČR

15:00 Hranice lásky, ČR/Polsko

15:30 • Ennio, It/Bel/Niz/Jap

17:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

18:15 • Já, hrobař (Ya pratsyuyu na tsvyntari), Ukrajina

20:30 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

17. ČT

12:45 Princezna zakletá v čase 2, ČR

13:15 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR

15:00 Arvéd, ČR

15:15 • Jan Žižka, ČR

17:30 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

17:45 • Slovo, ČR

20:00 • Noir Film Festival: Klub rváčů (Fight Club), USA/SRN, 1999

20:15 Grand Prix, ČR

18. PÁ

13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

15:45 Princezna zakletá v čase 2, ČR

15:30 • Ennio, It/Bel/Niz/Jap

18:00 Grand Prix, ČR

18:30 • Noir Film Festival: Líbej mne až smrti (Kiss Me Deadly), USA, 1955

20:30 Cestovatelské kino:

20:45 • Noir Film Festival: Mys hrůzy (Cape Fear), USA, 1962

19. SO

13:00 Princezna zakletá v čase 2, ČR

13:30 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

15:15 Grand Prix, ČR

16:15 • Svatý pavouk (Holy Spider), DK/SRN/Švéd./Fra

17:30 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

18:30 • Noir Film Festival: Dálnice zlodějů (Thieves‘ Highway), USA, 1949

20:15 Grand Prix, ČR

20:30 • Noir Film Festival: Mildred Pierceová (Mildred Pierce), USA, 1945

20. NE

12:45 • Princezna zakletá v čase 2, ČR

13:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

15:00 • Grand Prix, ČR

16:00 Královská opera v Londýně: Aida
17:15 • Svatý pavouk (Holy Spider), DK/SRN/Švéd./Fra

19:30 • Běžná selhání (Hétköznapi kudarcok), ČR/Maďarsko/Itálie/SR

19:45 Grand Prix, ČR

21. PO

kino nepromítá - zadáno

22. ÚT

15:45 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

16:00 • Grand Prix, ČR

18:15 • Zaostřeno na dokument: Dežo Hoffmann - Fotograf Beatles, SR

18:45 Ladies Movie Night: Vánoční příběh – předpremiéra

20:15 • Svatý pavouk (Holy Spider), DK/SRN/Švéd./Fra

23. ST

13:00 • Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst), Rakousko/ČR

15:30 • Il Boemo, ČR/Itálie/SR

24. ČT

15:30 • Vánoční příběh, ČR

18:00 • FFF: Co jsme komu udělali (Qu‘est-ce qu‘on a fait au bon dieu?)

20:00 • FFF: Yves Saint Laurent 
25. PÁ

13:00 Hranice lásky, ČR/Polsko

13:15 • Grand Prix, ČR

15:15 Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

15:30 • Vánoční příběh, ČR

18:00 • FFF: I dva jsou rodina (Demain tout commence)

18:15 FFF: Mikulášovy patálie: jak to celé začalo 
(Le petit Nicolas: Qu‘est-ce qu‘on attend pour être heureux?)

20:00 FFF: Navždy mladí (Les Amandiers)

20:30 • FFF: Amélie z Montmartru (Le Fabuleux Destin d‘Amélie Poulain)

26. SO

13:15 • Princezna zakletá v čase 2, ČR

13:30 Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

15:30 • Vánoční příběh, ČR

16:30 FFF: Srdce dubu (Le Chêne)

18:00 • FFF: Co jsme komu zase udělali
(Qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu?)

18:15 FFF: Blízko (Close)

20:15 • FFF: Lola (Lola vers la mer)

20:30 FFF: Julie, co by bylo kdyby (Julia)

• Projekce v malém sále
Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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10.11. od 20:30

Adam Ondra
– Posunout hranice
r.: J. Šimánek  |  P. Záruba  |  ČR/Itálie  
2022  |  77 min.  |  doporuč. přístup.: bez 
omez.  |  žánr: dokument  |  vstupné: 
149,-

Adam Ondra, největší lezecká ikona 
současnosti, dosahuje fenomenálních sportovních výkonů. Z  nemluvného 
introverta se stala světová sportovní hvězda a z touhy lézt úkol vždy zvítě-
zit. Skrze Adamův příběh a jeho tvrdou přípravu na olympiádu v Tokiu ve 
filmu sledujeme proměnu sportovního lezení a sportu obecně, vliv komerč-
ních tlaků, médií a diváků toužících po show, ve kterou se lezecké závody 
mění. V kontrastu se samotou, která provází Adama při jeho každodenním 
tréninku, a s přírodou, která jej obklopuje při lezení na skalách, se ke kon-
ci filmu ocitáme na největší sportovní akci vůbec, na letních olympijských 
hrách. Zde heslo „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ již dávno nahradilo 
nové: „vítěz bere vše“.

20.11. od 16:00

Aida z Královské Opery 
v Londýně
r.: R. Carsen  |  GB  |  2022  |  205 min. 
doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: opera   
italsky s  českými titulky  |  vstupné: 
250,-/senior, student 200,-

Princezna Aida byla ve válce mezi 
Egyptem a Etiopií unesena. Ambiciózní voják Radames mezitím zápasí se 
svými city k  ní. Postupně musí oba učinit mučivou volbu mezi loajalitou 
k domovu a vzájemnou láskou.
Režisér Robert Carsen situuje v této očekávané nové inscenaci Verdiho vel-
kolepou klasiku do současného světa. Mocenské boje a toxickou žárlivost 
tak zasazuje do aparátu moderního totalitního státu. V hlavních rolích se 
představí Elena Stikhina a Francesco Meli, orchestr bude řídit hudební ředi-
tel londýnské Královské opery Antonio Pappano.

17.11. od 15:00

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 obestře-
ny mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil před 

O P E R A

27. NE

13:00 Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

14:30 • Vánoční příběh, ČR

16:00 FFF: Nová hračka (La nouveau jouet)

17:00 • FFF: Žaluji! (J‘accuse)

18:30 FFF: A do kuchyně! (La brigade)

19:45 • FFF: Portrét dívky v plamenech (Portrait de la jeune fille en feu)

20:30 FFF: Nevinný (L‘innocent)

28. PO

13:00 Jan Žižka, ČR 

13:15 • Grand Prix, ČR

15:30 • Vánoční příběh, ČR

16:00 Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

18:00 • FFF: Co jsme komu všichni udělali
(Qu‘est-ce qu‘on a tous fait au Bon Dieu?)

19:00 FFF: Sestry v sedle (Juste ciel)

20:00 • FFF: Test (Le Test)

21:00 FFF: Svět včerejška (Le monde d‘hier)

29. ÚT

15:00 • Vánoční příběh, ČR

15:15 Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

17:45 • FFF: Ztracené iluze (Illusions perdues)

18:15 FFF: Hrdina nikoho (Viens je t‘emmène)

20:30 FFF: Bratr a sestra (Frère et soeur)

20:45 • FFF: Poslední střih (Coupez!)

30. ST

13:00 • Civilizace - Dobrá zpráva o konci světa, ČR

15:15 Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

16:30 • Vánoční příběh, ČR

18:15 FFF: Notre-Dame v plamenech (Notre-Dame Brüle)

19:00 • FFF: Célina a Julie si vyjely k moři (Céline et Julie vont en bateau)

20:30 FFF: Mladí milenci (Le jeunes amants)

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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• Projekce v malém sále
Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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koncentračním 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 prominentního vězně a především Ar-
védovou největší drogou – vzácnými okultistickými knihami ze zkonfisko-
vaných knihoven. Arvéd a Plaček rozehrávají šachovou partii. Hra o duši 
vstupuje do finále.

Promítáme od 7.11.

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

Čerstvě ovdovělá Hana dostane bez 
varování výpověď ze zaměstnání. Silva prožívá krizi mateřství a  Tereza 
utekla z domova. Osud tří žen různých generací nečekaně propojí záhadný, 
katastroficky působící jev – nevysvětlitelné výbuchy, které pohlcují město. 
V hlavních rolích Taťjana Medvecká, Beata Kaňoková a Vica Kerekes.

5.11. od 16:30
30.11. od 13:00

Civilizace – Dobrá zpráva 
o konci světa
r.: P. Horký  |  ČR  |  2022  |  88 min. 
doporučená přístupnost: bez omezení 
žánr: dokument  |  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?

13.11. od 16:00

Dánský sběratel 
– Delacroix až Gauguin 
z cyklu Výstavy na plátně 
r.: D. Bickerstaff  |  GB  |  2021  |  82 min. 
doporučená přístupnost: bez omezení 
žánr: dokument / prohlídka výstavy 
 vstupné 210,-/senior, student 160,-

ZAOSTŘENO NA DOKUMENT

V ÝSTAVA

Po dlouhé roky zůstávalo umění impresionistů bez zájmu veřejnosti. Umělci 
jako Monet, Degas nebo Renoir byli znevažováni a pobývali v chudobě. Pak 
ale nastalo něco pozoruhodného. Objevila se nová vlna sběratelů a začal 
mezi nimi boj o jakákoliv díla těchto nových a radikálních umělců. Mezi nimi 
byl i  vizionářský dánský podnikatel Wilhelm Hansen. Ten shromáždil po-
zoruhodnou sbírku umění ve svém letním sídle Ordrupgaard na předměstí 
Kodaně. Snímek z cyklu Výstavy na plátně vypráví jeho fascinující příběh 
a díky exkluzivnímu přístupu na vyprodanou výstavu v londýnské Královské 
akademii přináší tuto mimořádnou sbírku na velké plátno.

22.11. od 18:15

Dežo Hoffmann 
– Fotograf Beatles
r.: P. Lančarič  |  SR  |  2022  |  90 min. 
doporučená přístupnost: bez omezení 
žánr: dokument  |  vstupné: 149,-

Příběh Beatles znají všichni, příběh 
Deža Hoffmanna málokdo. Osud to 

však zařídil tak, že se jejich životní cesty střetli v nejpříhodnějším čase. Oni 
stáli na prahu celosvětové slávy, on měl padesát - věk, když už mnozí po-
mýšlejí na odchod ze scény. Jejich energie, nespoutanost a radost ze života 
ho naplno okouzlily. Při nich omládl, byl sopkou nápadů a dělal to, co uměl 
nejlépe - fotografoval. 
Zachytil víc záběrů Beatles než kdokoliv jiný a  zaznamenal všechny vý-
znamné události jejich oslnivé kariéry. A nezůstalo jen u Beatles – z  jeho 
snímků slavných hvězd showbusinessu se staly ikonické obrazy plné života, 
spontánnosti a pohybu. 

11.11. od 13:00

Dobrý šéf
(El buen patrón)
r.: F. L. de Aranoa, ČR  |  2021  |  120 min. 
doporučená přístupnost: 15 let  |  žánr: 
hořká 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? 

ZAOSTŘENO NA DOKUMENT
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4.11. od 17:15

Elvis
r.: B. Luhrman  |  USA/Austrálie  |  2022 
154 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: životop. hudební drama  |  vstup-
né: 149,-

Životopisný snímek, mapující osobní 
i  profesní dráhu jedné z  největších 

ikon hudebního průmyslu. Život Elvise Presleyho zde sledujeme především 
na pozadí komplikovaného dlouholetého vztahu s jeho manažerem (kterého 
strhujícím způsobem ztvárňuje Tom Hanks), ale i prostřednictvím střetává-
ní Elvise s nejdůležitějším člověkem jeho života, Priscillou Ann Wagnero-
vou, později Presleyovou…

Promítáme od 11.11.

Ennio
r.: G. Tornatore  |  Ita/Belgie/Niz/Jap   
2021  |  156 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 12 let  |  žánr: životopisný doku-
ment  |  vstupné: 149,-

Oscarový režisér Giuseppe Tornatore 
(Bio Ráj, Nejvyšší nabídka) přináší fil-

movou poctu svému příteli a legendárnímu skladateli filmové hudby Enniu 
Morriconemu. Celovečerní dokument obsahuje rozhovory se slavnými reži-
séry a hudebníky, se kterými Morricone spolupracoval a které svou tvorbou 
ovlivnil (Quentin Tarantino, Hans Zimmer, John Williams, Clint Eastwood, 
Oliver Stone a další). Přináší také unikátní pohled na jeho život skrze dosud 
nezveřejněné archivní záběry a nechybí ani ukázky ze slavných koncertů 
a filmů, které Ennia Morriconeho navždy zapsaly výrazným písmem do his-
torie kinematografie.

Promítáme od 25.11.

Fabelmanovi
(The Fabelmans)
r.: S. Spielberg  |  USA  |  2022  |  151 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné: 159,-

Nejnovější filmový opus mága světo-
vého filmu Stevena Spielberga, volně 

inspirovaný zážitky z jeho dětství a dospívání v americké Arizoně krátce po 
skončení II. světové války.

F I L M  M Ě S Í C E

2.11. od 18:15
3.11. od 13:00

Good Old Czechs
r.: T. Bojar  |  ČR  |  2022  |  83 min. 
doporučená přístupnost: 12 let  |  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 18.11.

Grand Prix
r.: J. Prušinovský  |  ČR  |  2022  |  107 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
komedie/drama/road movie  |  vstup-
né: 149,-

Filmová komedie režiséra Jana Pruši-
novského (Most!, Okresní přebor) vy-

práví příběh dvou bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), 
jejichž snem je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný 
autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna Kame-
níková). 
Emil, horlivý milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví 
skoro všechno. Když jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky 
na Velkou cenu Španělska v  Barceloně, netuší ani jeden z  nich, že jejich 
výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evropou. Zvláště když 
se na ně nabalí Štětka (Štěpán Kozub), Romanův kamarád a místní magnet 
na problémy.

Promítáme od 3.11.

Hranice lásky
r.: T. Wiński  |  ČR/Polsko  |  2022  |  85 
min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  |  žánr: 
erotické drama  |  vstupné 149,-

Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že 
její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) 
se pohybuje v příliš zajetých kolejích. 

Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické představy 
a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní 
intimity, k  zážitkům s  jinými partnery a  ke stále intenzivnějšímu hledání 
hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít. Experiment se svobodou se však 
může snadno vymknout z rukou...

ZAOSTŘENO NA DOKUMENT
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Promítáme od 1.11.

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…

14.11. od 20:15   16.11. od 18:15

Já, hrobař (Ya pratsyuyu 
na tsvyntari)
r.: A. Taranenko  |  Ukrajina  |  2021 
103 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let  
žánr: komedie/drama  |  vstupné 149,-

Saša, vyhořelý pětatřicátník, pracuje 
na hřbitově a nemá rád lidi. Problém 

je, že s nimi musí komunikovat. V práci jen těžce přemáhá svůj sarkasmus 
a jeho osobní život je tragédie. Na hřbitov se mu navíc nalepila banda šíle-
ných mafiánů. Černá komedie Já, Hrobař sleduje život muže, který se snaží 
v absurditě dní a uprostřed nebožtíků znovu najít cestu k lidem.

17.11. od 15:15   28.11. od 13:00

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. 

UKRAJINSKÝ FILM

14.11. od 18:15

Michael Kocáb
– rocker versus politik
r.: O. Sommerová  |  ČR  |  2022  |  102 
min  |  doporuč. přístup.: bez omezení 
žánr: dokument  |  vstupné 149,-

Životní etapy Michaela Kocába postu-
pují od klíčových momentů dětství, 

mládí, dospělosti až ke zralému věku, jehož perspektivou na sebe a svůj 
dosavadní život nahlíží. Hlavního hrdinu režisérka Olga Sommerová nachá-
zí v jakémsi stavu životní harmonie, a to ve vztahu k minulosti, přítomnosti 
a proklamativně i k budoucnosti, což pozitivně potvrzují členové jeho rodiny 
v intimním rodinném prostředí. Závažnější vrstvu dokumentu představuje 
rozkrývání zdánlivě nesmiřitelných osobních poloh rockového hudebníka 
a umělce, který stále intenzivně tvoří a žije, a politika, který nekompromis-
ně prosazuje svobodu, lidská práva a demokracii, ale který se tak paradox-
ně stává součástí establishmentu, proti kterému se musí vymezovat každý 
„poctivý rocker“… 

13.11. od 19:15

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 soukro-
mí, 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 ob-
razovým dílem, ze kterého se dozvíme mnohé nejen o samotném 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 2.11.

Můj otec, kníže
(Mein Vater, der Fürst)
režie: L. Sturm  |  L. Schwarzenberg 
Rak/ČR  |  2022  |  79 min  |  doporuč. 
přístupnost: bez omezení  |  žánr: do-
kument, vstupné 149,-
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Intimní portrét vztahu Karla Schwarzenberga a  Lily Schwarzenbergové. 
Kancléř Václava Havla a bývalý ministr zahraničí, jedna ze zásadních po-
listopadových morálních autorit, přezdívaná s  láskou četnými stoupenci 
„kníže“, strávil se svou dcerou, spolurežisérkou filmu, v průběhu pěti let de-
sítky 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 nepohodlným, kontroverzním téma-
tům, jako je komplikované dospívání ve stínu charismatického otce a pod 
tíhou aristokratických tradic a zvyků.

2.11. od 15:00

Planeta Praha
r.: J. Hošek  |  ČR  |  2022  |  85 min.  
doporučená přístupnost: 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. 

Promítáme od 17.11.

Princezna zakletá
v čase 2
r.: P. Kubík  |  ČR  |  2022  |  … min. 
doporučená přístupnost: bez omezení 
žánr: pohádka  |  vstupné 149,-/děti 
129,-

Mladá alchymistka Amélie (Eliška 
Křenková) získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat 
tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze 
současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle prová-
zí na každém kroku. Z dávno zapomenutých temnot času navíc povstává 
nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run (Ján Jackuliak), jenž touží získat 
vládu nad veškerou magií v Oberonu. Aby se mu to podařilo, musí Amélii 
připravit o vládu nad časem. Amélie se spolu se svými nerozlučnými přáteli 
princeznou Ellenou (Natalia Germani) a princem Janem z Calderonu (Marek 
Lambora) vydává do kouzelného města jménem Ayra, kde sídlí Společen-
stvo alchymistů, které se zapřísáhlo magii ochránit. Po jeho boku se Amélie 
musí postavit nejen dosud nejmocnějšímu protivníkovi, ale také svojí vlastní 
touze po zakázané moci.

Promítáme od 5.11.
Princ Mamánek
r.: J. Budař  |  ČR  |  2022  |  100 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
pohádka  |  vstupné 149,-/děti 129,-

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zroze-
ný Vznešený je velmi spjatý se svou 
milující maminkou, královnou Ludmi-

lou. Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro 
všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém 
zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví neče-
kaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v 
doprovodu 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.

7.11. od 20:45

PSH Nekonečný příběh
r.: Š. Vodrážka  |  ČR  |  2022  |  70 min. 
doporučená přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dokument, vstupné 149,-

Českou hudební legendu Peneři strýč-
ka Homeboye neboli PSH zná v České 
republice snad každý. Jací jsou ale 

ve skutečnosti dnes už kluci na prahu středního věku Orion, Vladimir 518 
a Mike Trafik? Vznik přelomového alba „Repertoár“, dodnes považovaného 
za milník českého rapu a jednu z nejlepších desek vůbec, posun k elektro-
nice nebo testování maximálních možností hudebního showbyznysu i sebe 
sama - to je základ filmu o kapele PSH. 

17.11. od 17:45

Slovo
r.: B. Parkanová  |  ČR  |  2022  |  104 min. 
doporučená 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 budovali. 
Intenzivní drama představuje, jakým způsobem mohou „velké dějiny“ ovliv-
nit soukromou historii jedné spokojené rodiny, která jen chtěla držet slovo…
V hlavních rolích M. Finger, G. Mikulková, B. Polívka, T. Medvecká a Ondřej 
Sokol.

ZAOSTŘENO NA DOKUMENT



5.11. od 14:00   7.11. od 13:15

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

Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací 
domů ke své mámě a bratrovi Micha-
lovi, 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 přednost. 
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 nebude takový, 
jaký byl. Snímek nabízí pohled do chodu rodiny, kde se láska nerozdává rov-
noměrně a kde není zvykem svěřovat se a mluvit otevřeně o problémech. 
Přesto nejde o těžké drama, ale o film, který i v dramatických situacích doká-
že najít humor a naději. V hlavních rolích Veronika Žilková a Štěpán Kozub.

10.11. od 18:15

Střídavka
r.: P. Nikolaev  |  ČR  |  2022  |  88 min. 
doporučená přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie, vstupné 149,-

Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, 
Anna Polívková a mnozí další excelují 
v nové komedii, plné rodinných a part-

nerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane 
jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak přežít současné i mi-
nulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se 
v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co 
chce... a co nečekáte. 

Promítáme od 19.11.

Svatý pavouk
r.: A. Abbasi  |  DK/SRN/Švéd/Francie 
2022  |  115 min.  |  dopor. přístupnost: 
15 let  |  žánr: drama/thriller  |  vstup-
né 149,-

V  noci řádí v  Mašhadu sériový vrah, 
který láká oběti do své sítě. Zabíjí ženy, 

prostitutky. Zatímco policie zločiny ignoruje, Rahim, novinářka z Teheránu, 
bloudí temnými čtvrtěmi svatého města a hledá pravdu. Snímek je natočen 
podle skutečné události, přičemž název filmu odkazuje na přezdívku séri-
ového vraha. V roce 2001 Saeed Hanaei zabil ve městě Mašhad šestnáct 
prostitutek, protože je považoval za „nečisté“. Jeho soudní proces vyvolal 
v Íránu velký rozruch, a to nejen kvůli hrůznosti toho, co se stalo, ale také 
proto, že některá média a konzervativní skupiny z něj udělaly hrdinu.

16.11. od 13:00

Světlonoc
r.: T. Nvotová  |  SR/ČR  |  2022  |  109 
min.  |  doporučená přístupnost: 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 1.11.

Trojúhelník smutku
(Sans filtre)
r.: R. Östlund  |  Švédsko/Fra/GB/SRN, 
2022  |  147 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 12 let  |  žánr: drama/komedie, 
vstupné 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.

8.11. od 20:45   9.11. od 20:45

Událost (L‘Événement)
r.: A. Diwan  |  Fra  |  2021  |  100 min.  
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
drama/komedie, vstupné 149,-

Zlatý lev z benátského festivalu zdobí 
snímek mladé režisérky Audrey Diwa-
nové.

Francie, 1963. Anne je bystrá, mladá studentka, která má před sebou slib-
nou budoucnost. Když však otěhotní, možnost dokončit studium a vymanit 
se z omezení plynoucích z jejího sociálního původu se rozplyne. S blížícími 
se závěrečnými zkouškami a  rostoucím břichem se Anne rozhodne jed-
nat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, i kdyby kvůli tomu měla riskovat 
vězení...



Promítáme od 22.11.

Vánoční příběh
r.: I. Pavlásková  |  ČR  |  2022  |  118 
min.  |  doporučená přístupnost: 12 let 
žánr: komedie  |  vstupné 149,-

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.
V rodině u Skálů vládne pevnou rukou známá herečka Skálová. Její syn řeší 
především svou prostořekost a snaží se zvládnout situaci se svou přítel-
kyní. U Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, další 
rodina se rozhodne oslavit svátky na horách. Jak a kdo se nakonec sejde 
u  svátečního stolu se dozvíme ve společnosti skvostné herecké sestavy 
v čele s (kromě již zmíněných) Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem, Hyn-
kem Čermákem, Janou Plodkovou a mnoha dalších.

7.11. od 13:00

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

Julia Roberts a  George Clooney a  se 
v rolích ex-manželů znovu potkávají na filmovém plátně. V komedii Ola Par-
kera (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…

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)

Good Old Czechs 1.11.
Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa 5.11.

PSH Nekonečný příběh 7.11.
Adam Ondra – Posunout hranice 10.11.

Moonage Daydream 13.11.
Michael Kocáb – rocker versus politik 14.11.

Dežo Hoffmann – Fotograf Beatles 22.11.

ZAOSTŘENO NA
DOKUMENT

KINO 
LUCERNA
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MASTERCHEF
vítězná bageta
marinované telecí + wasabi majonéza 

+ nakládaná zelenina + nálož bylin

Martin
ze soutěže 
MasterChef

Česko
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22•11•2022
18:45 hod

v kinosálu

PALÁCE 
LUCERNA
s Petrou 
Lamlovou

WWW.MEZIPATRA.CZ

17.11., 19.11.,17.11., 19.11.,
20.11., 26.11.20.11., 26.11.

RODINNERODINNÉ́ VI VÍ́ KENDYKENDY
V KINE LUCERNAV KINE LUCERNA PARTNER:

5.11., 6.11., 5.11., 6.11., 
12.11., 13.11.12.11., 13.11.



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

ST 2.11. 13:00 Good Old Czechs, ČR/SR
PÁ 4.11. 13:00 Trojúhelník smutku, Švédsko/Fra/GB/SRN

NE  6.11. 16:00 Královský balet v Londýně: Mayerling
– seniorské vstupné nižší o 50,- kč – pouze na pokladně

PO  7.11. 13:00 Vstupenka do ráje, USA
ST  9.11. 13:00 Běžná selhání, ČR/Maďarsko/Itálie/SR
PÁ  11.11. 13:00 Dobrý šéf, Španělsko

NE  13.11. 16:00 Výstavy na plátně: Dánský sběratel - Delacroix až Gauguin
– seniorské vstupné nižší o 50,- kč – pouze na pokladně

PO  14.11. 13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR
ST  16.11. 13:00 Světlonoc, SR/ČR
PÁ  18.11. 13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR

NE  20.11. 16:00 Královská opera v Londýně: Aida
– seniorské vstupné nižší o 50,- kč – pouze na pokladně

ST  23.11. 13:00 Můj otec, kníže, Rakousko/ČR
PÁ  25.11. 13:00 Hranice lásky, ČR/Polsko
PO  28.11. 13:00 Jan Žižka, ČR – česká verze
ST  30.11. 13:00 Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa, ČR
PÁ  2.12. 13:00 Za vším hledej ženu, ČR
PO  5.12. 13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/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 PROSINEC 2022:
Avatar: The Way of Water
r.: J. Cameron, USA, 2022 
 Po deseti letech se znovu setkáváme s Jackem Sully, 
Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se 
udrželi v bezpečí a naživu, v zřejmě nejočekávanějším 
pokračování filmového hitu všech dob.

I Wanna Dance with Somebody
r.: K. Lemmons, USA, 2022 
Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu 
z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech 
dob – taková je inspirativní, dojemná a emocionální cesta 
životem a kariérou hudební ikony Whitney Houston.


