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1. MS ST

13:00 • 107 matek (Cenzorka), SR/ČR/Ukrajina
15:30 Film roku (Competencia oficial), Španělsko

20:15 • Co jsme komu všichni udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a tous fait au Bon Dieu?), Francie

20:30 Top Gun: Maverick, USA
2. ČT

15:45
Muži na pokraji nervového zhroucení
(Hommes au bord de la…), Francie

16:00 • Promlčeno, ČR
18:00 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
20:30 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
20:45 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

3. PÁ

13:00 Film roku (Competencia oficial), Španělsko
13:45 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
16:15 • Muži na pokraji nervového zhroucen, Francie
16:30 Promlčeno, ČR
18:15 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
18:30 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
20:30 Top Gun: Maverick, USA
20:45 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko

4. SO

13:15 Top Gun: Maverick, USA
14:00 • Zakletá jeskyně, SR/ČR/Maďarsko – česká verze

16:00 Panství Downton: Nová éra, GB/USA

16:15 • Muži na pokraji nervového zhroucení
(Hommes au bord de la…), Francie

18:15 • Promlčeno, ČR

18:30
Co jsme komu všichni udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a tous fait au Bon Dieu?), Francie

20:15 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
20:30 Top Gun: Maverick, USA

5. NE

13:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
13:15 • Zakletá jeskyně, SR/ČR/Maďarsko – česká verze

15:00 Promlčeno, ČR
15:15 • Muži na pokraji nervového zhroucení, Francie
17:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
17:15 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
19:00 Top Gun: Maverick, USA
19:45 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko

6. PO

13:00 Láska hory přenáší, SR/ČR
13:30 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
15:15 Promlčeno, ČR
16:00 • Muži na pokraji nervového zhroucení, Francie
17:15 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
18:00 • Belle, Japonsko
19:30 Poslední závod, ČR
20:30 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko

7. ÚT

15:00 Promlčeno, ČR

16:00 • Muži na pokraji nervového zhroucení
(Hommes au bord de la…), Francie

17:00
Co jsme komu všichni udělali?
(Qu‘est-ce qu‘on a tous fait au Bon Dieu?), Francie

18:00 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko

19:00
Jurský svět: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), USA
– předpremiéra

20:30 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
8. ST

13:00 • Amélie z Montmartru (Le Fabuleux Destin d‘Amélie
Poulain), Fra/SRN

16:00 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
18:30 • Co jsme komu všichni udělali?, Francie
20:30 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko

9. ČT

15:45 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
16:00 • Dva světy (Ouistreham), Francie
18:00 • Notre-Dame v plamenech (Notre-Dame brûle), Francie
18:15 Smart Talk: Zdravá výživa pro každého
20:15 • Seveřan (The Northman), USA
20:30 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

10. PÁ

20:15 • Jurský svět: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), USA
20:30 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

11. SO

20:15 • Jurský svět: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), USA
20:30 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

12. NE

14:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
14:15 • Zakletá jeskyně, SR/ČR/Maďarsko – česká verze

16:00
Benátky - nekonečně avantgardní
(Venice: Infinitely Avant-Garde), Itálie

16:15 • Belle, Japonsko
19:00 • Jurský svět: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), USA
20:00 Koncert Pražského filmového orchestru

13. PO

13:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
13:30 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
15:45 Promlčeno, ČR
16:00 • Dva světy (Ouistreham), Francie
17:45 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
18:00 • Notre-Dame v plamenech (Notre-Dame brûle), Francie
20:15 • Seveřan (The Northman), USA
20:00 Junk Head, JAP

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



14. ÚT

15:30 Jurský svět: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), USA
16:30 • Dva světy (Ouistreham), Francie
18:15 Aussie & Kiwi Film Fest: Sucho (The Dry), Austrálie
18:30 • Promlčeno, ČR
20:30 • Notre-Dame v plamenech (Notre-Dame brûle), Francie
20:45 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

15. ST

13:00 • Známí neznámí, SR/ČR
15:30 Promlčeno, ČR
16:00 • Dva světy (Ouistreham), Francie
17:30 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
18:00 • Panství Downton: Nová éra, GB/USA
20:30 • Notre-Dame v plamenech (Notre-Dame brûle), Francie

16. ČT

18:30 • Kdyby radši hořelo, ČR
20:30 • Kdyby radši hořelo, ČR

17. PÁ

13:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
13:45 • Kdyby radši hořelo, ČR
15:45 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
16:00 Kdyby radši hořelo, ČR
18:00 Kdyby radši hořelo, ČR
18:30 • Co jsme komu všichni udělali?, Francie

20:00
Aussie & Kiwi Film Fest: Night Raiders, Nový Zéland/
Kanada

20:30 • Všechno nejlepší, Chiaro! (A Chiara!) Itálie/Francie
18. SO

13:00 Jurský svět: Nadvláda (Jurassic World: Dominion), USA
15:45 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
16:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie
18:00 Kdyby radši hořelo, ČR
18:15 • Známí neznámí, SR/ČR
20:00 Kdyby radši hořelo, ČR
20:30 • Všechno nejlepší, Chiaro! (A Chiara!) Itálie/Francie

19. NE

13:00 Kdyby radši hořelo, ČR
12:45 • Zakletá jeskyně, SR/ČR/Maďarsko – česká verze

14:45 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
15:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

17:00
Tutanchamon – poslední výstava
(Tutankhamun: The Last Exhibition), Itálie

17:15 • Známí neznámí, SR/ČR
19:00 Kdyby radši hořelo, ČR
19:30 • Všechno nejlepší, Chiaro! (A Chiara!) Itálie/Francie

20. PO

13:00 Muži na pokraji nervového zhroucení, Francie
13:15 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
15:45 • Známí neznámí, SR/ČR
16:00 Kdyby radši hořelo, ČR
18:00 • Kde je Anne Franková (Où est Anne Frank), Belgie/Francie

18:30
Aussie & Kiwi Film Fest: Jmenuji se Gulpilil
(My name is Gulpilil), Austrálie

20:00 • Rande na oko (Dating Amber), Irsko
20:30 Kdyby radši hořelo, ČR

21. ÚT

16:00 • Rande na oko (Dating Amber), Irsko
16:30 Kdyby radši hořelo, ČR
18:00 • Kde je Anne Franková (Où est Anne Frank), Belgie/Francie
18:45 Ladies Movie Night: Prezidentka, ČR – předpremiéra

20:00 • Film roku (Competencia oficial), Španělsko
22. ST

13:00 • Rande na oko (Dating Amber), Irsko

15:45
Co jsme komu všichni udělali? (Qu‘est-ce qu‘on a tous fait 
au Bon Dieu?), Francie

16:30 • Kde je Anne Franková (Où est Anne Frank), Belgie/francie
17:45 Kdyby radši hořelo, ČR
18:30 • Co jsme komu všichni udělali?, Francie
20:30 • Kdyby radši hořelo, ČR

23. ČT

14:00 • Elvis, USA/Austrálie
16:00 Prezidentka, ČR
17:00 • Elvis, USA/Austrálie
18:00 Prezidentka, ČR
20:00 • Elvis, USA/Austrálie
20:30 Cestovatelské kino: Bali - Na ostrově bohů

24. PÁ

13:00 Film roku (Competencia oficial), Španělsko
14:45 • Elvis, USA/Austrálie
16:00 Prezidentka, ČR
17:45 • Top Gun: Maverick, USA
18:00 Prezidentka, ČR
20:00 Elvis, USA/Austrálie
20:30 • Kdyby radši hořelo, ČR

25. SO

12:45 Elvis, USA/Austrálie
13:00 • Rakeťák (Lightyear), USA – česká verze

15:30 • Co jsme komu všichni udělali?, Francie
16:00 Prezidentka, ČR
17:45 • Top Gun: Maverick, USA
18:00 Prezidentka, ČR
20:00 Elvis, USA/Austrálie
20:30 • Kdyby radši hořelo, ČRPARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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



26. NE

13:00 Elvis, USA/Austrálie
14:00 • Rakeťák (Lightyear), USA – česká verze

16:00 Prezidentka, ČR
16:30 • Top Gun: Maverick, USA
18:00 Elvis, USA/Austrálie
19:00 • Prezidentka, ČR

27. PO

13:00 Kdyby radši hořelo, ČR
14:45 • Elvis, USA/Austrálie
16:00 Prezidentka, ČR
17:45 • Top Gun: Maverick, USA
18:00 Prezidentka, ČR
20:00 Elvis, USA/Austrálie
20:30 • Kdyby radši hořelo, ČR

28. ÚT

15:00 Prezidentka, ČR
15:15 • Kdyby radši hořelo, ČR
17:00 Prezidentka, ČR
17:15 • Elvis, USA/Austrálie
20:15 • Elvis, USA/Austrálie

29. ST

13:00 • Nezanechat stopy (Żeby nie było śladów), Polsko
16:00 Prezidentka, ČR
16:30 • Kdyby radši hořelo, ČR
18:00 Prezidentka, ČR

18:30 • Co jsme komu všichni udělali?
(Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?), Francie

20:00 Elvis, USA/Austrálie
20:30 • Prezidentka, ČR

30. ČT

13:00 Prezidentka, ČR
15:15 • Kdyby radši hořelo, ČR
16:30 Prezidentka, ČR
17:00 • Elvis, USA/Austrálie
17:30 Prezidentka, ČR
20:00 • Elvis, USA/Austrálie

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1.6. od 13:00
107 matek (Cenzorka)
r.: P. Kerekes  |  SR/ČR/Ukrajina  |  2021 
93 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let   
žánr: drama  |  vstupné 149,-

Vítězný snímek slovenských národních 
filmových cen „Slnko v sieti“ zavádí di-
váka do věznice číslo 74 v ukrajinské 

Oděse. Ta je místem, kde si svůj trest za vážné zločiny odpykává více než 
100 žen. Jednou z nich je i Lesja, těhotná mladá žena, která je odsouzená 
na sedm let za zločin z vášně. Její dítě se tak narodí za mřížemi, na místě, 
kde se s ním bude moci potkávat jen jednou za čas v oddělené části vězni-
ce. Pokud vězenkyně nedokáže pro svého potomka sehnat domov do jeho 
třetích narozenin, bude umístěný do ústavní péče. Lesja si tak musí zvykat 
na vězeňskou rutinu, mateřství i obtížný boj o budoucnost svého potomka. 
V mistrovsky vybalancovaném mixu dokumentárního portrétu a sociálního 
dramatu se prolínají osudy různých vězenkyň a rutina oddané dozorkyně 
Iriny, která má na starosti předávání dětí do ústavní péče. 

8.6. od 13:00
Amélie z Montmartru
(Le Fabuleux Destin 
d‘Amélie Poulain)
r.: J. P. Leunet  |  Francie/SRN  |  2001 
117 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: komedie/drama  |  vstupné 149,-

Důsledek šoku ze zprávy o smrti princezny Diany 31. srpna 1997 ve 4 hodiny 
ráno způsobí v životě naprostý převrat. Musí stůj co stůj najít dávného ma-
jitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě, a poklad mu 
vrátit. Kultovní romantickou komedii o nesmělé Pařížance s laskavým srd-
cem milují díky její hravosti a půvabu miliony diváků po celém světě. Film 
o drobných, ale o to důležitějších radostech, který získal řadu prestižních fil-
mových ocenění, ani po 20 letech od premiéry neztratil nic ze svého šarmu.

6.6. od 18:00   12.6. od 16:15
Belle 
r.: M. Hosoda  |  Jap  |  2021  |  122 min. 
doporučená přístupnost: bez omezení   
žánr: animované fantasy  |  vstupné 
149,-/děti 129,-

Mistr japonské animace Mamuru Ho-
soda již před lety deklaroval svou fas-

cinaci starou francouzskou pohádkou “Kráska a zvíře” a ve svém sedmém 
filmu ji také převedl na plátno. Učinil tak ovšem zcela originálním a ryze 
současným způsobem. Otevírá před námi dva světy, naprosto rozdílné 
a přesto bytostně propojené. Prvním je japonská vesnice, v níž plachá a ne-



obratná Suzu prožívá svůj neutuchající smutek ze smrti matky, která jí vzala 
schopnost zpívat a odcizila ji jejímu otci. Druhým je virtuální svět “U”, do 
nějž může vstoupit kdokoli, začít znovu a (třeba i) změnit svět. A právě tady 
se Suzu mění v Belle, znovu nachází svůj hlas a díky svým písním plným 
toho nejupřímnějšího citu se stává hvězdou “U”. Kromě obdivovatelů tu ale 
potkává i Zvíře, zjizvenou obludu, zápasící v bojových uměních, brutální, ne-
spoutanou – a samotářskou. Společně se vydávají na cestu dobrodružství, 
nebezpečí a lásky, na cestu, která odhalí jejich skutečné já.

12.6. od 16:00
Benátky – nekonečně 
avantgardní (Venice: 
Infinitely Avant-Garde)

r.: M. Mally  |  Itálie  |  2021  |  90 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné 145,-

Benátky – domov mistrovských děl od Tiepola, Canaletta a Rosalby Carrie-
ry. Tohle magické město se svými kanály a úzkými uličkami stačilo za 1600 
let své existence učarovat takovým osobnostem, jako třeba Goethe, Lord 
Byron nebo Walter Scott, ale i hollywoodské hvězdy, které se každým ro-
kem vracející na jeho filmový festival. Tento jedinečný dokumentární snímek 
zkoumá výjimečnou identitu tohoto místa, v němž se potkává bohatá histo-
rie s neodolatelným šarmem dekadence. 

Promítáme od 1.6.
Co jsme komu VŠICHNI 
udělali? (Qu‘est-ce qu‘on 
a TOUS fait au Bon Dieu?)
r.: P. de Chauveron  |  Francie  |  2022 
98 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: komedie  |  vstupné 149,-

Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve dru-
hém úspěšně udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě 
když se jim je podařilo přesvědčit, aby nikam neodjížděli, nečekali, že všich-
ni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně pořád za kr-
kem. Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit 
a využijí k tomu skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného 
života. Začnou pro ně připravovat velkou oslavu v  jejich rodinném domě, 
a protože to musí být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i rodiče 
svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat 
rodiče zeťáků Rachida, Davida, Chaa a Charlese. Tento „rodinný“ sraz sli-
buje, že bude hodně bohatý na nejrůznější události. Stačí k tomu už jen to, 
že tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje ani 
stejná víra. Nechte se překvapit a hlavně pobavit.

Promítáme od 9.6.
Dva světy (Ouistreham)
r.: E. Carrère  |  Francie  |  2021  |  107 
min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné 149,-

Uznávaná spisovatelka v  podání je-
dinečné Juliette Binoche chce svou 
novou knihu věnovat vrstvě sociálně 

slabších. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, nechává se v utajení na-
jmout jako uklízečka. Drama z prostředí dělnické třídy vznáší nejednu mo-
rální otázku a dává okusit pocit společenské neviditelnosti.

Promítáme od 23.6.
Elvis
r.: B. Luhrman  |  USA/Austrálie  |  2022 
154 min.  |  dopor. příst.: 12 let  |  žánr: 
životopisné hudební drama  |  vstupné: 
159,-

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 1.6.
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 vel-
ké umělecké ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své herce 
v hlavních rolích. Antonio Banderas je slavná, ale sebestředná, až nesnesi-
telná, filmová hvězda, zatímco Oscar Martinez přehnaně umělecky charak-
terní herec. Oba jsou už legendami, ale každý je úplně jiný a rozhodně to 
nejsou kamarádi. Všichni tři spolu vytvářejí filmovou sestavu snů s velkým 
talentem a s ještě větším egem. Kdo z nich ale vydrží až do poslední klap-
ky a do premiéry? Pokud si někdo myslel, že filmaři a filmové hvězdy jsou 
nesnesitelné primadony, tato komedie jim dá za pravdu. Penélope Cruz, An-
tonio Banderas i Oscar Martínez si v ní dělají legraci sami ze sebe, ze svých 
kolegů i celého filmového světa. 

F I L M M Ě S Í C E



Promítáme od 7.6.
Jurský svět: Nadvláda 
(Jurassic World: Dominion)
r.: C. Trevorrow  |  USA  |  2022  |  146 
min  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
dobrodružné sci-fi  |  vstupné 159,-

Jsou to přesně čtyři roky, co zanikl 
ostrov Isla Nubar, původní domov 

oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně 
rozmnožovat. V důsledku toho si lidé musejí zvyknout na jejich přítomnost 
v našem ekosystému, i na to, že už patrně nestojí na vrcholu potravního ře-
tězce. Existují však lidé, kteří chtějí tuhle novou ohromnou sílu zneužít pro 
svůj prospěch, a na druhé straně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se 
udržet svět v maximální možné rovnováze. K nim patří i Owen Grady (Chris 
Pratt) a jeho přítelkyně Claire (Bryce Dallas Howard), kteří nabyli patřičné 
zkušenosti v prvních dvou filmech. Doplňují je pak hvězdy Jurského par-
ku, paleontologové Alan Grant (Sam Neill) a Ellie Sattlerová (Laura Dern) 
a  teoretik s  nadhledem Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Ti všichni se pustí 
do dechberoucího souboje s  časem, lidskými i  ještěřími nepřáteli, aby se 
v situaci, která je nikoliv za pět, ale za minutu dvanáct, pokusili o nemožné.

20.6. od 18:00   21.6. od 18:00   22.6. od 16:30
Kde je Anne Franková
r.: A. Folman  |  Belgie/Francie/Izrael   
2021  |  99 min  |  doporuč. přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: animovaný/histo-
rický  |  vstupné 149,-

Příběh filmu začíná zázrakem: Kitty, 
imaginární kamarádka, které Anne 

Franková psala svůj slavný deník, ožije v dnešním Amsterdamu. Kitty, která 
si neuvědomuje, že od té doby uběhlo 75 let, je přesvědčená, že když je na-
živu ona, musí být i Anne. Vydává se na cestu do časů Anny Frankové, aby 
svou milovanou přítelkyni našla. Vyzbrojena vzácným deníkem s pomocí je-
jího kamaráda Petra, který provozuje tajný úkryt pro uprchlíky bez dokladů, 
sleduje stopy Anny od úkrytu až po její tragický konec během holokaustu. 
Kitty, ztracena v současném světě a  znechucená nespravedlností, kterou 
musí snášet dětští uprchlíci, chce naplnit Annin odkaz. Svou upřímností 
předkládá poselství naděje a štědrosti adresované budoucím generacím. 

Promítáme od 16.6.
Kdyby radši hořelo
r.: A. Koloman Rybanský  |  ČR  |  2022 
84 min  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
žánr: komedie/drama  |  vstupné 149,-

Michal Isteník, Miroslav Krobot a Anna 
Polívková v  hlavních rolích nového 
českého filmu z  prostředí dobrovol-

ných hasičů na jedné malé vesnici. Těmi hasiči jsou Standa a Bróňa. Zatím-
co se nešikovný Standa těší na brzké narození syna, jeho starší kamarád 
Bróňa, který je pro Standu vzorem, již nemá radost ze života, protože mu 
nedávno zemřela manželka. Věci se začnou měnit v momentě, kdy během 
Velikonočního jarmarku narazí dodávka do lidí. Řidič od nehody uteče dřív, 
než si ho stane někdo všimnout. Lidé jsou přesvědčení, že šlo o teroristický 
útok a sváteční náladu střídá atmosféra strachu, nenávisti a dezinformací, 
do které se místní obyvatelé včetně vystrašeného Standy propadají. Napo-
máhá tomu i Bróňa, který je o terorismu přesvědčen, a snaží se s tím něco 
udělat. Pocit nebezpečí mu vlévá novou krev do žil a z hasičského sboru se 
stává domobrana. 

6.6. od 13:00
Láska hory přenáší
r.: J. Machala  |  SR/ČR  |  2022  |  90 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné 149,-

Anna Fialová, Marek Lambora a Lenka 
Krobotová v hlavních rolích komedie, 
kde, pokud se něco může pokazit, 

zaručeně se to pokazí. Všichni zažijí jeden opravdu šílený den v horském 
hotelu vyprávěný třikrát a  vždy jinýma očima. Nevěstě Alex se její velký 
den hroutí přímo před očima. Po pánské jízdě předešlé noci je totiž nezvěst-
ný ženich a stát před oltářem sama je trochu trapné. Alex nesedí v koutě 
a rozhodne se ženicha najít. Někde přeci být musí! Svůj pohled nabídne i její 
neurotická matka, přespříliš aktivní otčím, jenž odhaluje zločin, který se 
nestal, a také její biologický. Ten dělá, jakože nic, přestože právě on viděl 
nezvěstného ženicha jako poslední. Chaos v horském hotelu, kde se svat-
ba měla odehrát, využívá instruktor lyžování a neodolatelný svůdník Petr. 
S pomocí své kamarádky Kláry se pouští do dobrodružné přípravy rande 
pro nejkrásnější ženu v hotelu. Jak říká slavný Murphyho zákon: Usmějte 
se, zítřek bude horší. 

Promítáme od 2.6.
Muži na pokraji nervového 
zhroucení (Hommes au 
bord de la crise de nerfs)
r.: A. Dana  |  Francie  |  2021  |  97 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné 149,-

Hlavních hrdinů této francouzské komedie je sedm. Není to ale sedm sta-
tečných, je to sedm mužů ve věku od 17 do 70 let a všichni mají jednu věc 
společnou -  jsou na pokraji nervového zhroucení. Jejich zoufalství je zave-
de na opuštěnou vlakovou stanici uprostřed ničeho, kde začíná neobvyklý 
„chlapácký“ kurz přežití, jenž je má postavit zpět na nohy. Každý krok na 
tomto „táboře“, který vede hodně excentrická koučka jim má pomoci znovu 
najít své mužné já. Úkol se však zdá být dosti složitý a obzvlášť, když se 
jaksi nic nedaří podle plánu…



29.6. od 13:00
Nezanechat stopy
(Żeby nie było śladów)
r.: J.P. Matuszyński  |  Polsko  |  2021 
165 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: drama  |  vstupné 149,-

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grze-
gorze Przemyka, středoškoláka, které-

ho policie ubila k  smrti. Film založený na skutečných událostech sleduje 
příběh Jurka, jediného svědka, který se přes noc stal nepřítelem státu číslo 
jedna. Represivní režim se snaží využít celý svůj aparát, včetně tajné služby, 
policie, médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčel. Druhý film 
režiséra Matuszyńskiho (Poslední rodina), který soutěžil o Zlatého lva na 
festivalu v Benátkách, autenticky zachycuje náladu předrevolučního Polska 
a události, které vedly k pádu totalitního režimu. 

Promítáme od 9.6.
Notre-Dame v plamenech 
(Notre-Dame brûle)
r.: J.-J. Annaud  |  Fra  |  2022  |  110 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné 149,-

Francouzský režisér Jean-Jacques 
Annaud, z  jehož filmografie lze vy-

zdvihnout například snímek Milenec, nebo Sedm let v Tibetu, natočil k tře-
tímu výročí tragického požáru pařížské katedrály Notre-Dame svědectví 
o hrdinství všech, kteří se během této děsivé události snažili s nasazením 
vlastních životů minimalizovat škody a zachránit z hořícího symbolu Paříže 
co možná nejvíce…

Promítáme od 2.6.
Panství Downton: Nová éra
(Downton Abbey: A New Era)
r.: S. Curtis  |  GB  |  2022  |  125 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dobové drama  |  vstupné 149,-

Za dobu své filmové a seriálové exis-
tence už panství Downton zažilo leda-

cos, ovšem nikoho by asi nenapadlo, že v minulosti babičky Violet (Maggie 
Smith) se ukrývá tajemství, které může otřást základy celého šlechtického 
rodu Crawleyů. Vše odstartuje šokující zpráva, že se Violet stala dědičkou 
zámku v  jižní Francii, který jí odkázal muž, s nímž se setkala v mládí. Co 
se mezi těmi dvěma mohlo odehrát, že si na ni po tolika letech vzpomněl 
ve své závěti a odkázal jí takové bohatství? Část rodiny nadšeně vyráží na 
Francouzskou riviéru, aby nově nabytou nemovitost prozkoumala, skeptický 
Violetin syn Robert (Hugh Bonneville) má však podezření, že se za dědic-
tvím zámku může skrývat příběh, který by raději neslyšel.

6.6. od 19:30
Poslední závod
r.: T. Hodan  |  ČR  |  2022  |  100 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dobové drama  |  vstupné 149,-

Bohumil Hanč byl nejslavnější český 
lyžař, který vyhrával závody doma 
i  v  zahraničí. Všestranný sportovec 

Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval i českých závo-
dů, které ostatní Němci z Krkonoš z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč 
a Rath se dobře znali a setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913, 
který měl tragické následky…
V  hlavních rolích Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich 
Kaiser a Vladimír Javorský.

Promítáme od 21.6.
Prezidentka
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2022  |  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 2.6.
Promlčeno
r.: R. Sedláček  |  ČR  |  2022  |  95 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
krimi/thriller  |  vstupné 149,-

Radek (Karel Roden) se po dvaceti le-
tech vrací na pár hodin do Prahy, aby 
zde nalezl jistou mladou ženu a jednou 

provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu po-
máhá Eva, ambiciózní rozhlasová moderátorka. Radkův příběh si exkluziv-
ně vymíní pro svou živě vysílanou noční show. Netuší ale, že se sama stane 
součástí pochmurného příběhu, do kterého v jednu chvíli zasáhne i pražská 
kriminálka. Opravdu už je vše nenávratně promlčeno? 

F I L M M Ě S Í C E



25.6. od 13:00   26.6. od 14:00
Rakeťák (Lightyear)
r.: A. MacLane  |  USA  |  2022  |  92 min. 
doporuč. příst.: bez omezení  |  česká 
verze  |  žánr: animovaný/dobrodružný 
vstupné 159,-/děti 139,-

Film studií Disney a Pixar přináší zbru-
su nový příběh Buzze Rakeťáka, oblí-

beného hrdiny ze série filmů Toy Story: Příběh hraček.
Dobrodružství mladého astronauta Buzze začíná poté, co se svým velitelem 
a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu domů skrze 
prostor a čas a zároveň čelí hrozbě, ohrožující bezpečnost celého vesmíru.

20.6. od 20:00   21.6. od 16:00   22.6. od 13:00
Rande na oko
(Dating Amber)
r.: D. Freyne  |  Irsko  |  2020  |  92 min. 
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné 149,-

Letní komedie o  přátelství, rebelii 
a přijetí sebe sama vypráví příběh za-

křiknutého Eddyho a nezávislé Amber. Dvojice kamarádů se rozhodne před-
stírat romantický vztah, aby umlčeli spekulace o své sexualitě – na irském 
maloměstě v polovině devadesátých let totiž není pro jakoukoliv odlišnost 
místo. Spiklenecký pakt má trvat do maturity. Poté se Amber plánuje pře-
sunout do liberálního Londýna, kde bude moci svobodně žít a rozvíjet svou 
vášeň pro hudbu. Eddy si ale svou orientaci odmítá naplno přiznat a hodlá 
svou budoucnost zasvětit službě v armádě stejně jako jeho otec. Pomůže 
mu Amber odpoutat se od předsudků okolí?

9.6. od 20:15   13.6. od 20:15
Seveřan (The Northman)
r.: R. Eggers  |  USA  |  2022  |  136 min.   
doporuč. přístupnost: 15 let  |  žánr: 
dobrodružné drama  |  vstupné 149,-

Jakou budoucnost má válečník, kte-
rého k  životu motivuje jen touha po 
pomstě? Robert Eggers, jeden z nejo-

sobitějších režisérů současnosti, natočil temný, krvavý a syrový epos o vi-
kinském princi, jenž se mstí za vraždu svého otce. Amleth (Alexander Skars-
gård) kdysi býval synem mocného vikinského krále (Ethan Hawke) a  jeho 
ženy Gudrún (Nicole Kidman), než ho zrada a zákeřná vražda připravila ne-
jen o otce, ale i o střechu nad hlavou. O pár let později se světem protlouká 
jako bezejmenný válečník a  má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty, kteří ho 
připravili o rodinu a šťastnou budoucnost.

Promítáme od 1.6.
Top Gun: Maverick
r.: J. Kosinski  |  USA  |  2022  |  131 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
akční drama  |  vstupné 159,-

Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) 
k  smrti rád pilotuje stíhačky. Dokon-
ce tak, že se už přes třicet let úspěš-

ně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho 
z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky mag-
netem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot 
je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát 
se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit 
na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude 
muset Maverick zvládnout i  jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pi-
lotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw, syn jeho kamaráda 
a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když 
se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Ma-
verickem. A  jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou 
cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si 
uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou 
operaci nepřežije, není vůbec malá.

19.6. od 17:00

Tutanchamon – poslední 
výstava (Tutankhamun: 
The Last Exhibition)
r.: E. Pagano  |  Itálie  |  2022  |  90 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné 145,-

Psal se 26. listopad 1922, když britský egyptolog Howard Carter skrze ma-
lou dírku ve zdi poprvé nahlédl do v podstatě neporušené hrobky faraona 
Tutanchamona. Jak starověký panovník, tak místo jeho posledního odpočin-
ku, i jejich zarputilý objevitel, se brzy nato stali legendami. Dokumentární 
film Tutanchamon – poslední výstava je unikátní oslavou ke stému výročí 
tohoto revolučního objevu. Dává příležitost setkat se s egyptským králem 
ve zlaté masce a zblízka nahlédnout mezi jeho početné poklady.

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



17.6. od 20:30   18.6. od 20:30   19.6. od 19:30

Všechno nejlepší, Chiaro! 
(A Chiara!)
r.: J. Carpignano  |  Itálie/Fra  |  2021 
121 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama  |  vstupné 149,-

Patnáctiletá Chiara má mnoho přátel, 
dvě sestry a  pozorné milující rodiče. 

Do jejího spokojeného života nezvratně zasáhne násilný incident a následné 
zmizení otce. Na povrch tak vyplavou skutečnosti, které otec před Chiarou 
tajil a před kterými zbytek rodiny zavíral oči. Chiara je postavena před roz-
hodnutí, jakým směrem se bude dál ubírat její život. 
Snímek, který zazářil na loňském festivalu v  Cannes, empaticky vypráví 
příběh dívky, která byla okolnostmi nucena rychle dospět. To vše v prostře-
dí fotogenické Kalábrie, ve které jsou však zločin a násilí běžnou součástí 
života.

Promítáme od 4.6.

Zakletá jeskyně
r.: M. Čengel Solčanská  |  SR/ČR/Maď 
2022  |  98 min.  |  doporuč. přístupnost: 
bez omezení  |  žánr: fantasy/pohádka 
vstupné 149,-/děti 129,-

Zázračná jeskyně obsahuje vzácné 
poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si 

z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu 
jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, kdo si rubíny vezme, postihne kletba. 
Rychtářova dcera Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jes-
kyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou touhu překonat. 
Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu události, jejichž následky naruší 
křehkou rovnováhu celého království a postihnou i Lenu. Zakletou Lenu do-
káže osvobodit pouze člověk s dobrým srdcem, který vrátí ukradený rubín 
zpět do srdce jeskyně…

Promítáme od 15.6.

Známí neznámí
r.: Z. Marianková  |  SR/ČR  |  2021  |  95 
min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  |  žánr: 
hořká komedie  |  vstupné 149,-

 Plejáda českých a slovenských herec-
kých hvězd v  adaptaci světoznámé 
předlohy Naprostí cizinci z pera scená-
risty Petra Jarchovského. 

V hořkosladké komedii se seznámíme s partou českých a slovenských přá-
tel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. 

Znají se už dlouho, a  i toto setkání by se neslo v  duchu klasické silves-
trovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát 
všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu 
a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme 
vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči…? Stačí jeden 
večer a z dobrých známých se stanou neznámí.

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KINO LUCERNA nebude přes léto 
z důvodu probíhající rekonstrukce

v Paláci Lucerna v provozu. Přivítat 
bychom vás měli opět počátkem září.

A na přivítanou jsme si pro vás 
připravili malý dárek v podobě kupónu 

„1+1 zdarma“. Kupón vystřihněte 
a předložte na pokladně kina před 

započetím nákupu vstupenek.

Platí na všechna filmová představení uskutečněná v kině Platí na všechna filmová představení uskutečněná v kině 
Lucerna v průběhu měsíce září 2022. Po předložení kupónu Lucerna v průběhu měsíce září 2022. Po předložení kupónu 
na pokladně kina a úhradě jedné plnohodnotné vstupenky, na pokladně kina a úhradě jedné plnohodnotné vstupenky, 
obdržíte druhou vstupenku na stejné představení zdarma. obdržíte druhou vstupenku na stejné představení zdarma. 

Nelze kombinovat s jinými slevami. Kupón nelze použít Nelze kombinovat s jinými slevami. Kupón nelze použít 
na nefilmová představení a speciální akce.na nefilmová představení a speciální akce.

1+1 ZDARMA1+1 ZDARMA

✁

Foreing films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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AUSSIE & KIWI FILM
SUMMER 22
Kino Lucerna 14. - 20. června 2022
www.aussieakiwi.cz @aussiekiwifilmfest

; PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR 
� -� ..• PIRIGENJ JIŘÍ KORYNTA. •·

ÝROČNÍ KONCERT 
LET V KINĚ LUCERN 

RODINNERODINNÉ́ VI VÍ́ KENDYKENDY
V KINE LUCERNAV KINE LUCERNA PARTNER:

25.6. od 13:0025.6. od 13:00
26.6. od 14:0026.6. od 14:00

6.6. od 18:006.6. od 18:00
12.6. od 16:1512.6. od 16:15



DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč
DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– KčDÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 50,– Kč

Sada padesátikorunových 

dárkových poukázek 
na vstupenky do kina Lucerna 

v ceně 300,–, 400,– nebo 500,– Kč.
V prodeji v pokladně kina.

Vodičkova 36, Praha
Tel.: (+420) 224 216 972
E-mail: kino@lucerna.cz

www.lucerna.cz

TADY
MŮŽE BÝT

VAŠE INZERCE

1/1

1/2

1/3

Bližsí informace na produkce@lucerna.cz

CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

1/2 STRANY
100 x 105 mm + 5 mm spad

1/3 STRANY
100 x 70 mm + 5 mm spad



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

ST  1.6. 13:00 107 matek, SR/ČR/Ukrajina

PÁ  3.6. 13:00 Film roku, Španělsko

PO  6.6. 13:00 Láska hory přenáší, SR/ČR

ST  8.6. 13:00 Amélie z Montmartru, Fra/SRN

NE  12.6. 16:00 Benátky - nekonečně avantgardní, Itálie (seniorská sleva 30%)
PO  13.6. 13:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

ST  15.6. 13:00 Známí neznámí, SR/ČR

PÁ  17.6. 13:00 Co jsme komu všichni udělali?, Francie

NE  19.6. 17:00 Tutanchamon – poslední výstava, Itálie (seniorská sleva 30%)
PO  20.6. 13:00 Muži na pokraji nervového zhroucení, Francie

ST  22.6. 13:00 Rande na oko, Irsko

PÁ  24.6. 13:00 Film roku, Španělsko

PO  27.6. 13:00 Kdyby radši hořelo, ČR

ST  29.6. 13:00 Nezanechat stopy, Polsko

ČT  30.6. 13:00 Prezidentka, ČR (seniorská sleva 30%)

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 ČERVENEC 2022:
Jan Žižka
r.: P. Jákl, ČR, 2022 

Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho 
z největších vojevůdců své doby, nikdy neporaženým 
Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým 
činům legendou.

Slovo
r.: B. Parkanová, ČR, 2022

Film sleduje příběh manželů Václava a Věry, kteří si 
dali slovo, že budou stát vždy při sobě a nepřekročí 
své morální hranice. Doba kolem roku 1968 ale 
vystavuje jejich vzájemný slib těžkým zkouškám…


