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1. MS ST

13:00 • Všechny mé dopisy spal (Bränn alla mina brev), Švédsko

15:30 • Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

18:00 • Tár, USA

21:00 • Medvěd na koksu (Cocaine Bear), USA

2. ČT

16:00 Ostrov, ČR

16:30 • Velryba (The Whale), USA

18:00 Slušný občan (Ezrah mudag), Izrael
- premiéra, vstupenky v prodeji

19:00 • Babylon, USA

20:15 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

3. PÁ

13:00 Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

14:45 • Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

15:30 Ostrov, ČR

17:00 • Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

17:45 Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

19:00 • Babylon, USA

20:15 Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

4. SO

13:00 Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

14:00 • Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo (Le Petit Nicolas: 

Qu‘est-ce qu‘on attend pour être heureux?), Fra/Lux - česká verze

15:15 Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

17:45 Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

18:15 • Blízko (Close), Bel/Niz/Fra

20:15 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

20:30 • Medvěd na koksu (Cocaine Bear), USA

5. NE

13:15 • Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo (Le Petit Nicolas: 

Qu‘est-ce qu‘on attend pour être heureux?), Fra/Lux - česká verze

13:30 Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

15:15 • Blízko (Close), Bel/Niz/Fra

16:00 Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

17:30 • Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

18:30 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

19:30 • Zaostřeno na dokument: Civilizace
- Dobrá zpráva o konci světa, ČR

6. PO

13:00 Ostrov, ČR

14:30 • Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

15:15 Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

17:00 • Babylon, USA

17:30 Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

20:00 More Miko, ČR - premiéra, část vstupenek v prodeji

20:30 • Medvěd na koksu (Cocaine Bear), USA

7. ÚT

16:15 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

16:30 • Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

8. ST MDŽ - O ŽENÁCH, PRO ŽENY…

13:00 • Nic bych neměnila, ČR

15:15 Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

16:00 • Nezvěstná (Missing), USA

17:30 Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

19:30 • Tár, USA

20:00 Všechno, všude, najednou (Everything Everywhere All at Once), USA

9. ČT

15:45 Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

16:30 • Velryba (The Whale), USA

17:45 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

19:00 • Babylon, USA

20:00 Všechno, všude, najednou (Everything Everywhere All at Once), USA

10. PÁ

13:00 Babylon, USA

14:45 • Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

16:45 • Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

18:00 Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

19:00 • Babylon, USA

20:30 Nezvěstná (Missing), USA

11. SO

12:45 Ostrov, ČR

15:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR - italská verze s českými titulky

15:45 • Filmové legendy v Lucerně: Titanic  - 25. výročí, USA/3D

17:45 Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

19:30 • Filmové legendy v Lucerně: Titanic  - 25. výročí, USA/3D

20:15 Tár, USA

12. NE

13:00 • Bella a Sebastian: Nová generace (Belle et Sébastien:

Nouvelle génération), Francie - česká verze

13:15 Il Boemo, ČR/Itálie/SR - italská verze s českými titulky

15:00 • Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

16:00 Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

17:00 • Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

19:30 • Medvěd na koksu (Cocaine Bear), USA

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

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



13. PO

13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR - italská verze s českými titulky

13:15 • Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

15:30 • Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

16:00 Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

18:00 • Zaostřeno na dokument: Westwood: Punk, Icon, Activist, GB

17:45 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

20:00 • MADE IN CZECHOSLOVAKIA: Skřivánci na niti (Larks on a String), 
1969 engl. subt.

20:30 Po stopách Pabla Escobara - přednáška

14. ÚT

15:15 • Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

16:00 Nezvěstná (Missing), USA

17:30 • Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

18:45 Ladies Movie Night: Buď chlap!, ČR

20:30 • Slušný občan (Ezrah mudag), Izrael 

15. ST

13:00 • Je mi ze sebe špatně (Syk pike), Norsko/Švédsko

15:15 • Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

16:30 Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

17:30 • Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

20:30 • Slušný občan (Ezrah mudag), Izrael 

16. ČT

15:30 • Služka, SR/ČR

16:15 Ostrov, ČR

18:00 • Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

18:30 Festival bulharských filmů: Útěk (Бягство)

20:30 • Modrý kaftan (Le Bleu du caftan), Fra/Maroko/Bel/DK

20:45 65, USA

17. PÁ

13:00 Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

13:15 • Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

15:45 • Služka, SR/ČR

16:00 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

18:15 • Zaostřeno na dokument: Šťastně až na věky, ČR

18:30 Festival bulharských filmů: V srdci stroje (В сърцето на машината)

20:30 • Modrý kaftan (Le Bleu du caftan), Fra/Maroko/Bel/DK

20:45 65, USA

18. SO

13:00 • Bella a Sebastian: Nová generace, Francie - česká verze

13:45 Ostrov, ČR

15:15 • Láska podle plánu (What‘s Love Got to Do with It?), GB

16:00 Služka, SR/ČR

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

18:30 Festival bulharských filmů: Návrat 2 (Reunion 2)

20:15 • Modrý kaftan (Le Bleu du caftan), Fra/Maroko/Bel/DK

20:45 Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

19. NE

13:00 • Bella a Sebastian: Nová generace (Belle et Sébastien:

Nouvelle génération), Francie - česká verze

13:30 Služka, SR/ČR

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

16:00 Královská opera v Londýně: Lazebník sevillský

18:30 • Festival bulharských filmů: Péťa mojí Péti (Петя на моята Петя)

20. PO

15:45 Služka, SR/ČR

18:00 • Zaostřeno na dokument: Velké nic, ČR

20:15 • 65, USA

21. ÚT

14:00 Přání k narozeninám, ČR

15:30 • Ostrov, ČR

16:00 Korzet (Corsage), Rakousko/Lucembursko/SRN/Francie

17:45 • Služka, SR/ČR

19:30 FuckUp Night Prague - Umění neúspěchu Speciál

20:15 • 65, USA

22. ST

14:00 • Emigranti (Utvandrarna), Švédsko/Nor/Dán/N. Zéland

17:00 • Louis Tomlinson: All Of Those Voices

19:30 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:00 Jeden svět 2023 - slavnostní zahájení

23. ČT

15:00 • Buď chlap!, ČR

18:00 Jeden svět 2023: Too Close

20:30 Jeden svět 2023: Kuciak: Vražda novináře
24. PÁ

14:00 Ostrov, ČR

14:30 • Služka, SR/ČR

17:00 • Fabelmanovi (The Fabelmans), USA

18:00 Jeden svět 2023: Návštěvníci
19:45 • Tár, USA

20:30 Jeden svět 2023: The Exiles
25. SO

13:00 • Děti Nagana, ČR

13:15 Louis Tomlinson: All Of Those Voices

15:00 • Buď chlap!, ČR

15:30 Jeden svět: The Farmer and the Hisper
17:00 • Julie, co by bylo kdyby… (Le Tourbillon de la vie) Francie

18:00 Jeden svět 2023: How to Save a Dead Friend
20:00 • Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

20:30 Jeden svět: Blix not Bombs

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



Promítáme od 16.3.
65
r.: S. Beck & B. Woods  |  USA  |  2023 
90 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: sci-fi thriller  |  vstup-
né: 159,-

Po nouzovém přistání na neznámé 
planetě pilot Mills rychle zjistí, že se 

nachází na Zemi… před 65 miliony let. Jelikož Mills a další přeživší – Koa, 
mají na záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém boji o přežití vy-
dat napříč neznámou krajinou plnou nebezpečných prehistorických tvorů. 
Autoři úspěšného snímku Tiché místo a producent Sam Raimi vám přinášejí 
napínavé sci-fi s Adamem Driverem, Arianou Greenblattovou a Chloe Cole-
manovou. 

Promítáme od 2.3.
Babylon
r.: D. Chazelle  |  USA  |  2022  |  188 min. 
doporučená přístupnost: 15 let  |  žánr: 
drama  |  vstupné: 159,-

Režisér Damien Chazelle (Whiplash, 
La La Land) přichází tentokrát s filmo-
vým eposem o  vzestupech i  pádech 

hrdinů filmařského šílenství v dekadentním Hollywoodu dvacátých let mi-
nulého století. Němé filmy ustupují zvukovým a jejich herci i tvůrci se této 
skutečnosti snaží čelit a přizpůsobit se. Některým to skvěle sedne, jiní mají 
smůlu a úspěch je mizivý… V hlavních rolích excelují Margot Robbie a Brad 
Pitt.

Promítáme od 12.3.

Bella a Sebastian: Nová 
generace (Belle et Sébas-
tien: Nouvelle génération)
r.: P. Coré  |  Francie  |  2022  |  96 min. 
doporučená přístupnost: bez omezení 
česká verze  |  žánr: rodinný dobro-
družný  |  vstupné: 159,-/děti 139,-

Desetiletý Sebastian tráví prázdniny na horách se svou babičkou a  tetou, 
ale moc ho to tam nebaví a radši by byl někde jinde. Musí rodině pomáhat 
s ovcemi, což není pro chlapce z města žádná vzrušující zábava. Ale pak mu 
osud do cesty přivede Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho majitel 
ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší dobrodružství jeho života. Je 
připraven udělat cokoli, aby bojoval proti nespravedlnosti a zachránil svého 
nalezeného psího přítele.

R O D I N N É  V Í K E N DY

26. NE

13:00 • Děti Nagana, ČR

15:30 Jeden svět: The Longest Goodbye
15:00 • Buď chlap!, ČR

17:00 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

18:00 Jeden svět 2023: And Still I Sing
20:00 • Velryba (The Whale), USA

20:30 Jeden svět 2023: Východní fronta
27. PO

14:00 Tár, USA

15:00 • Buď chlap!, ČR

17:00 • Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

18:00 Jeden svět: A Happy Man
19:30 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:30 Jeden svět: Women Behind the Wheel
28. ÚT

15:00 • Buď chlap!, ČR

17:00 • Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

18:00 Jeden svět: The Matchmaker
19:30 • Trojúhelník smutku (Sans filtre), Švédsko/Fra/GB/SRN

20:30 Jeden svět: Stop Time
29. ST

14:00 • Bella a Sebastian: Nová generace (Belle et Sébastien:

Nouvelle génération), Francie - česká verze

15:30 Buď chlap!, ČR

17:00 • Tár, USA

18:00 Jeden svět: Backlash
20:00 • Muž jménem Otto (A Man Called Otto), USA/Švédsko

20:30 Jeden svět: Pongo Calling
30. ČT

15:45 • Buď chlap!, ČR

17:45 • Kuciak: Vražda novináře, Dánsko/ČR/USA

20:00 • Navždy mladí (Les Amandiers), Francie

21:30 Jeden svět: projekce vítězného filmu
31. PÁ

13:00 • Buď chlap!, ČR

15:30 • Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin), Irsko/GB

18:00 • Kuciak: Vražda novináře, Dánsko/ČR/USA

19:00 Noc s legendou: Honza Koller 50 - vstupenky na ticketstream.cz

20:15 • Navždy mladí (Les Amandiers), Francie

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



4.3. od 18:15   5.3. od 15:15

Blízko (Close)
r.: L. Dhont  |  Belgie/Niz/Fra  |  2022 
105 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: drama  |  vstupné: 159,-

Léo a  Rémi jsou si blízcí. Prožívají 
spolu chlapecká dobrodružství, sdílí 
spolu celý svět a skoro každý moment. 

Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi 
vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po bezstarostných prázdninách 
přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky a ironické poznámky spolu-
žáků. Rémi si jich zdánlivě nevšímá, ale pro Lea znamenají stále víc pochyb. 
Touží zapadnout do klukovského kolektivu. Drobné ústupky se sčítají a jedi-
nečná blízkost mizí. Dětství končí, dospělost do dříve bezstarostného světa 
obou kamarádů vtrhne neúprosně. 

Promítáme od 14.3.

Buď chlap!
r.: M. Samir  |  ČR  |  2023  |  96 min.   
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dobrodružná komedie  |  vstupné: 159,- 
/ LMN 169,- Kč 

Pavlovi (Jakub prachař) sice táhne na 
čtyřicet, ale stále ještě úplně nedo-

spěl. Bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně 
naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Te-
reza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připrave-
na opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový 
chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým chlapem stát. Přihlásí se 
na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vy-
učuje vše od sekání dříví po svádění žen. Podaří se Pavlovi překonat sama 
sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza touží?

5.3. od 19:30

Civilizace – Dobrá zpráva 
o konci světa
r.: P. Horký  |  ČR  |  2022  |  88 min.   
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné: 149,-

Dokumentární film Civilizace režiséra 
Petra Horkého a egyptologa Mirosla-

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

Z AOST Ř E N O  N A  D O KU M E N T

25.3. od 13:00   26.3. od 13:00

Děti Nagana
r.: D. Pánek  |  ČR  |  2023  |  … min. 
dop. přístup.: bez omez.  |  žánr: sport. 
/rodinný  |  vstupné: 159,-/děti 139,-

Jedenáctiletý Dominik je u  vytržení, 
když na turnaji století v  Naganu naši 
hokejisté porážejí Kanadu a míří do fi-

nále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamará-
dy hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na plácku za domem. Sestaví 
tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesni-
ce. Vedle toho chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy.

22.3. od 14:00

Emigranti (Utvandrarna)
r.: E. Poppe  |  Švé/Nor/Dán/N. Zéland   
2021  |  148 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 15 let  |  žánr: historické drama 
vstupné: 159,-

V polovině 19. století odešly ze Skan-
dinávie miliony obyvatel kvůli hladu 

a hmotné nouzi do Ameriky s nadějí lepšího života. V tomto monumentál-
ním příběhu sledujeme Kristínu, Karla-Oskara a jejich malé děti, kteří v 50. 
letech 19. století opouštějí chudé Švédsko a vydávají se na dlouhou a nebez-
pečnou cestu přes Atlantik do divoké Severní Ameriky.

Promítáme od 14.3.

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.
Drama sleduje Sammyho Fabelmana, který vyrůstá v  poválečné Arizoně, 
kde zkoumá a  poznává, jakou moc mají filmy. Navzdory všem nepřízním 
osudu a překážkám, které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své vášně 
a filmování se mu stane životní cestou.

R O D I N N É  V Í K E N DY

R O D I N N É  V Í K E N DY

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Promítáme od 11.3.

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

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…

Promítáme od 3.3.

Je mi ze sebe špatně
(Syk pike)
r.: K. Borgli  |  Norsko/Švédsko  |  2022 
95 min.  |  dopor. přístup.: 15 let  |  žánr: 
komediální drama  |  vstupné: 159,-

Tvůrci v  této černé, satirické komedii 
zobrazují toxický vztah, který rychle 

eskaluje do děsivých úrovní narcistické sebeprezentace. Signe a Thomas 
jsou mladý pár s nezdravou vzájemnou soutěživostí, která nabere nebez-
pečné směřování, když se Thomas náhle prosadí jako umělec. Signe v re-
akci na to učiní zoufalý, až sebezničující, pokus o opětovné získání svého 
postavení tím, že úmyslně onemocní, aby přilákala pozornost a probudila 
soucit. Režisér brilantně satirizuje sebeprezentační tendence v současných 
médiích a impulzivní hledání pozornosti v nás všech.
Snímek se stal senzací na letošní filmové přehlídce SCANDI.

Promítáme od 1.3.

Julie, co by bylo kdyby… 
(Le Tourbillon de la vie)
r.: O. Treiner  |  Fra  |  2022  |  120 min.   
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
romantické drama  |  vstupné: 159,-

Každá cesta lidským životem, stejně 
tak ta Juliina, je dílem spousty náhod, 

dílčích rozhodnutí a  bezpočtu alternativ. Co by se stalo a  jak by vypadal 
Juliin život, kdyby si tenkrát v roce 1989, cestou do Německa, kde se zrovna 
hroutila berlínská zeď, nezapomněla pas? Kdyby si o pár let později stoupla 
v knihkupectví do jiné fronty? Nebo... co kdyby ten zpropadený skútr řídila 
sama?  Juliin životní příběh sledujeme v různých verzích až do jejích 80. 
narozenin, ale ani my, ani Julie sama těžko zhodnotíme, který životní příběh 
by pro ni byl ten správný a nejšťastnější…
Snímek uchvátil diváky na loňském Festivalu francouzského filmu a beze-
sporu se jedná o jeden z nejlepších filmů poslední doby.

Stejně jako jedinečný snímek Ladič pian, za nějž dostal režisér O. Treiner 
v roce 2012 Césara, se tento filmový drahokam točí kolem hudby. Julie byla 
významná klavíristka (nebo snad nebyla?). Hudba provází celý film a je jeho 
nedílnou a nezapomenutelnou součástí. Díky tomuto snímku si uvědomíte, 
jak zásadní roli hudba ve filmu hraje.

Promítáme od 3.3.

Korzet (Corsage)
r.: M. Kreutzer  |  Rakousko/Lucembur-
sko/SRN  |  2022  |  113 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  žánr: historické 
životopisné drama  |  vstupné: 159,-

Císařovna Sissi je módní ikonou a ztě-
lesněním mladistvé krásy. Píše se rok 

1877 a blíží se její 40. narozeniny, spoutaná svým postavením i nevybíravou 
kritikou okolí, však nemá velké důvody k oslavám. Chce si zachovat mladis-
tvý vzhled, a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího korzetu. Jaký by ale 
mohla žít život, kdyby se oprostila od konvencí a pedantského drobnohledu 
vídeňského dvora? 

Promítáme od 23.3.

Kuciak: Vražda novináře 
r.: M. Sarnecki  |  Dán/ČR/USA  |  2022 
102 min  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: dokument  |  vstupné: 149,-

Chladnokrevná vražda investigativ-
ního novináře Jána Kuciaka a  jeho 
snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 

2018 otřásla nejen Slovenskem. Proč museli zemřít? Dánský koprodukční 
dokument rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z  cenné zahraniční 
perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné 
záběry, málo známé informace a  také autentické rozhovory s  rodiči Jána 
a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného podnikatele Mariana Kočne-
ra. Unikátní policejní záběry a materiály vrhají na celý případ nové světlo.

Promítáme od 3.3.

Láska podle plánu (What‘s 
Love Got to Do with It?)
r.: S. Kapur  |  GB  |  2022  |  108 min 
doporučená přístupnost: 15 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné: 159,-

Mladá filmařka Zoe zažívá jedno nepo-
vedené rande přes seznamku za dru-

hým, což její excentrická máma nikdy neopomene okomentovat. Se zájmem 
proto sleduje, když se její kamarád z dětství s pákistánskými kořeny roz-
hodne jít při hledání lásky tradiční cestou předem dohodnutého manželství. 



Zoe zapíná kameru a  vydává se dokumentovat Kazimovo hledání lásky 
cestou rozumu. Od setkání s dohazovačem, přes online schůzky a rodinné 
návštěvy po internetu, až po cestu do pákistánského Láhauru na velkolepou 
exotickou svatbu s domluvenou nevěstou. Tam si začne uvědomovat, že by 
se z odlišného přístupu hledání lásky mohla něco naučit.

19.3. od 16:00

Lazebník sevillský 
z Královské Opery v Londýně
r.: M. Leiser  |  P. Caurier  |  GB  |  2023 
225 min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  žánr: opera  |  italsky s čes-
kými titulky  |  vstupné: 250,-

Když se Rosina zamiluje do tajemného 
mladého nápadníka, musí využít všechnu lstivost (a trochu pomoci od míst-
ního lazebníka), aby vyzrála na svého vypočítavého nápadníka doktora Bar-
tola. Srdceryvné serenády, vtipné převleky i pohádkový konec – se slavným 
úvodním číslem „Largo al factotum“, pokřikem „Figaro! Figaro!“ a Rosininou 
veselou árií „Una voce poco fa“ je tato Rossiniho komedie skvělou zábavou. 
Svůj debut v Královské opeře si odbude dirigent Rafael Payare, který pove-
de mezinárodní obsazení pěveckých hvězd, kde nechybí Andrzej Filończyk, 
Aigul Akhmetshina nebo Lawrence Brownlee.

Promítáme od 1.3.

Medvěd na koksu 
(Cocaine Bear)
r.: E. Banks  |  USA  |  2023  |  95 min. 
doporučená přístupnost: 15 let  |  žánr: 
komedie  |  vstupné: 159,-

Medvědi nevědí, že když najdou v lese 
kokain, který při neúspěšné předávce 

vypadl z  letadla pašerákům, neměli by ho žrát. Takový medvěd na koksu 
totiž vůbec neví, co dělá. Ke smůle všech lidských hrdinů příběhu se drogy 
vysypaly nad idylickou přírodní rezervací, kde by jim za normálních okolnos-
tí hrozily maximálně puchýře. I proto se jich tu sešlo tolik – klasičtí výletníci, 
děti za školou, matka jednoho z nich, obětaví strážci parku, gangsteři, kteří 
hledají spadlý kokain, policista, hledající pro změnu tyhle gangstery… Jak 
si myslíte, že dopadnou, když narazí na čtvrttunové chlupaté monstrum na 
tripu? Špatně a většinou na několik kousků. Ačkoliv všichni sem původně 
dorazili z rozdílných důvodů, teď se upínají k jedinému cíli – dostat se pryč 
se zdravou kůží. A  to nebude jen tak. Zatímco skutečný předobraz med-
vědího antihrdiny se v roce 1985 předávkoval a pošel, ve filmové verzi je 
mnohem odolnější, vynalézavější a naštěstí také zábavnější.

O P E R A

4.3. od 14:00   5.3. od 13:15

Mikulášovy patálie:
jak to celé začalo
(Le petit Nicolas: Qu‘est-ce qu‘on 
attend pour être heureux?)
 r.: A. Fredon  |  B. Massoubre  |  Fra/Luc 
2022  |  86 min.  |  dopor. přístup: bez 
omez.  |  česká verze  |  žánr: animova-
ný/rodinný  |  vstupné: 159,-/děti 139,-

Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství 
na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí 
i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původ-
ní ilustraci Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. Vzniká tak svěží 
a zábavný snímek, citlivě kombinující příhody rozpustilého školáka s osudy 
jeho dvou tvůrců, spisovatele Reného Goscinnyho a ilustrátora Jeana -Ja-
cquese Sempého.

Promítáme od 17.3.

Modrý kaftan
(Le Bleu du caftan)
r.: M. Touzani  |  Fra/Maroko/Bel/Dán   
2022  |  118 min  |  doporuč. přístup.: 
15 let  |  žánr: drama  |  vstupné: 159,-

Mina a  její manžel Halim provozují 
v Maroku obchod s tradičními oděvy – 

kaftany. Mina se stará o prodej, zatímco Halim kaftany s  láskou k  tradiční 
ruční výrobě šije. Manželství je šťastné navzdory Minině chatrnému zdraví 
a Halimově jiné sexuální orientaci, kterou Mina tiše toleruje. Trh ale tradič-
nímu řemeslu nepřeje, zákazníci na objednávky spěchají, a  tak jsou Mina 
a Halim nuceni přijmout pomocníka. V okamžiku, kdy k nim nastoupí mladý, 
pohledný a učenlivý Youssef, se změní křehká rovnováha jejich vztahu, mi-
lostný trojúhelník se ale začne vyvíjet jinak, než by se na první pohled zdálo...

6.3. od 20:00

More Miko
r.: R. Kvapil  |  ČR  |  2022  |  75 min. 
dop. přístup.: 15 let  |  žánr: dokument

Jaroslav Miko je kamioňák, poloviční 
Rom, spoluzakladatel iniciativy Češi 
pomáhají a podle Jana Farského „svě-
domí národa“. Když Česká republika 

odmítla přijmout 40 sirotků z řeckých uprchlických táborů, rozhodl se jed-
nat na vlastní pěst… Ve filmu More Miko mapují tvůrci jeho sisyfovské úsilí, 
s  nímž se snaží pomáhat dětským uprchlíkům. Prostá lidskost a  buldočí 
neústupnost jsou Mikovy zbraně při vyjednávání s politiky, kteří jeho cílům 
stojí v cestě. Observační dokument je portrétem výjimečného člověka, který 
bojuje za ty, na které svět těch silnějších zapomíná.

R O D I N N É  V Í K E N DY

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Promítáme od 3.3.

Muž jménem Otto
(A Man Called Otto)
r.: M. Foster  |  USA/Švédsko  |  2022 
126 min  |  dopor. příst.: bez omezení 
žánr: komediální drama  |  vstup.: 159,-

Film, jehož předlohou je celosvětový 
knižní bestseller „Muž jménem Ove“, vypráví příběh mrzouta Otta Andreso-
na (Tom Hanks), který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připra-
ven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá rodina, která se nas-
těhuje do sousedního domu. Otto se tak seznámí s Marisol, která ho vyzve 
vidět věci jinak, a vznikne tak neočekávané přátelství, které mu změní život. 
Dojemný a vtipný příběh o lásce, ztrátě a životě ukazuje, že rodinu lze najít 
i na těch nejméně očekávaných místech.

30.3. od 20:00   31.3. od 20:15

Navždy mladí
(Les Amandiers)
r.: V. Bruni Tedeschi  |  Francie  |  2022 
126 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: mysteriózní thriller  |  vstupné: 
159,-

Oblíbený Louis Garrel v  hlavní roli 
snímku, který nás zavádí do Paříže v 80. letech 20. století. Stelle, Victo-
rovi, Adèle, Etiennovi a ostatním ze souboru je dvacet let. Připravují se na 
přijímací zkoušky do slavné školy, kterou založili Patrice Chéreau a Pierre 
Romans v divadle Théâtre des Amandiers v Nanterre. Vrhají se po hlavě 
do života, lásek i hraní. Společně prožijí zlomový životní okamžik i první 
tragédii.

Promítáme od 8.3.

Nezvěstná (Missing)
r.: N.D. Johnson  |  W. Merrick  |  USA   
2023  |  111 min.  |  dopor. příst.: 12 let 
žánr: drama/thriller  |  vstupné: 159,-

Matka mladé June zmizí v  Kolumbii, 
kde trávila dovolenou se svým no-
vým přítelem. Když dcera začne po 

nezvěstné matce pátrat, svazuje jí ruce nejen úřednická byrokracie, ale 
i vzdálenost tisíce kilometrů. Zatímco June zůstává v Los Angeles, využívá 
při hledání stop nejmodernější technologie, aby se ji pokusila najít dřív než 
bude příliš pozdě. Čím více proniká do světa digitální detekce, dostává se jí 
více otázek než odpovědí... A když June odhalí tajemství o své matce, zjistí, 
že ji vlastně vůbec neznala. 

F I L M  M Ě S Í C E 8.3. od 13:00

Nic bych neměnila
r.: M. Černý  |  ČR  |  2020  |  61 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné: 129,-

Film Nic bych neměnila je dokumentár-
ním portrétem Kateřiny Morozové. Ka-
teřina je již dnes dospělá mladá žena. 

Po svém narození byla umístěna do dětského domova, kde strávila téměř 
pět let. Dostala ale druhou šanci a  její život se změnil. Středisko náhradní 
rodinné péče pro ni našlo novou, velkou a skvělou rodinu s otevřeným srd-
cem, která ji přijala i s jejím těžkým zdravotním hendikepem. Emotivní do-
kument je sondou do života člověka, který se nikdy nepoddal nepřízni osudu 
a rozhodl se žít plnohodnotný život. Otevřená zpověď Kateřiny je bezpochyby 
inspirací pro každého, kdo by si na svůj život chtěl postěžovat.

Promítáme od 2.3.

Ostrov
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2023  |  100 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dobrodružná komedie  |  vstupné: 159,-

Manželé Alice a Richard se na exotické 
dovolené pohádají, protože Richard se 
chce nechat rozvést. Rozhodnou se, 

že odletí předčasně domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na opuštěném 
ostrově a rozhádaný pár je tak nucen společně čekat na záchranu. Osamělí 
trosečníci se na tropickém ostrůvku musí postarat nejen o svou záchranu 
a přežití, ale také začít znovu spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky.
V hlavních rolích Jana Plodková a Jiří Langmajer.

21.3. od 14:00

Přání k narozeninám
r.: M. Ferencová  |  ČR  |  2023  |  93 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
komedie  |  vstupné: 159,-

Nová česká komedie s  Evou Holubo-
vou, Jaroslavem Duškem, Tomášem 
Klusem a mnoha dalšími o tom, jak se 

rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu, při které si nikdo nemůže být jistý 
vůbec ničím.
Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její 
oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních naro-
zenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá 
nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Kar-
lem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petro-
vým dlouho skrývaným tajemstvím. Líba se však své oslavy nehodlá jen tak 



lehce vzdát. Rozhodne se Petra překvapit a s celou rodinou se přesunout 
k němu. Nečekaná návštěva donutí Petra k rychlé improvizaci. Udělat před 
svou rodinou z přítele Karla kolegu z práce a z jeho sestry Veroniky svou 
přítelkyni je v podstatě hračka. Jenže to ještě Petr netuší, že tohle je teprve 
začátek a dnešní den bude jedna velká jízda na horské dráze...

13.3. od 20:00

Skřivánci na niti
(Larks on a String) 
r.: J. Menzel  |  ČSSR  |  1969  |  95 min. 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
komedie/podobenství  |  vstupné: 149,- 
English Subtitled

Film na motivy povídek z knihy Bohu-
mila Hrabala Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet natočil Jiří Menzel 
v roce 1969. Dlouhých dvacet let zůstal film uzavřen v trezoru, protože vypo-
vídal o absurdní realitě české společnosti padesátých let, která měla zůstat 
navždy skryta. Do kin se tvrdě zakázaný film dostal až po jednadvaceti le-
tech, premiéru měl v lednu 1990. Diváci si jej až zpětně mohli zařadit do sle-
du všech Menzelových zdařilých adaptací hrabalovských předloh. Ten samý 
rok na festivalu Berlinale snímek získal hlavní cenu - Zlatého medvěda.

Promítáme od 2.3.

Slušný občan
(Ezrah mudag)
r.: I. Haguel  |  Izrael  |  2022  |  82 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
drama/komedie  |  vstupné: 159,-

Společný život Bena a  Raze vypadá 
jako z  katalogu. Harmonický vztah 

s plány na založení rodiny, krásný byt v rozvíjející se čtvrti Tel Avivu, každé 
ráno smoothie ke snídani. Jenže realita kolem nich vůbec není tak růžová, 
jak se z balkónu může zdát. Ben jednoho dne zavolá policii na muže, který 
se na ulici opírá o strom, jenž hrdina vlastnoručně zasadil. Namísto napo-
menutí je ale Ben svědkem neopodstatněné a rasově motivované policejní 
brutality. Incident v něm vzbudí silný pocit viny. Může se s ním vyrovnat, 
aniž by uznal svoji privilegovanou pozici zajištěného gay bělocha? Kom-
plexní drama pohybující se na hraně černé komedie, melodramatu a soci-
álně kritického apelu otevírá nepříjemné, ale závažné otázky společenské 
odpovědnosti, gentrifikace veřejného prostoru a udržitelnosti liberalismu.

M A D E I N  CZ E C H OS LOVA K I A

Promítáme od 16.3.

Služka
r.: M. Čengel Solčanská  |  SR/ČR  |  2023 
110 min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: dobové drama  |  vstupné: 159,-

Dana Droppová, Vica Kerekes, Zuzana 
Mauréry a  Aňa Geislerová v  hlavních 
rolích koprodukčního snímku, natoče-

ném podle stejnojmenného románu Hany Lasicové. Mladičká Anka odjíždí 
ze Slovenska pracovat jako služka do panského domu v Praze. Toto třpytivé 
velkoměsto rakousko-uherské monarchie v sobě skrývá nadpozemský ži-
vot, který ale Anka nikdy neokusí. Místo toho ji čeká služba v domě vysoce 
postaveného státního úředníka a jeho rodiny. Atraktivní barevné salóny os-
tře kontrastují se špeluňkami, ve kterých den za dnem přežívá neviditelný 
personál. Anka sleduje vznešený svět, ve kterém je jejím úkolem prát špi-
navé prádlo a vynášet ranní moč. Ale ani na druhé straně žebříčku není svět 
zrovna růžový…

17.3. od 18:15

Šťastně až na věky
r.: J. Počtová  |  ČR  |  2022  |  98 min 
doporuč. přístup.: bez omezení  |  žánr: 
dokument  |  vstupné: 149,-

Snímek představuje sondu do sou-
časných podob alternativních modelů 
partnerských vztahů. Polyamorie, ote-

vřené manželství či dlouhodobý milenecký poměr pro mnohé z protagonis-
tů a protagonistek představují naplňující životní styl, zároveň se však stále 
musí vyrovnávat s nepochopením společnosti nebo konflikty uvnitř vztahů. 
Režisérka sleduje vývoj jejich vztahů napříč několika léty a v intimních roz-
hovorech ohledává radosti, strasti i nejistoty, které nezvyklé podoby lásky 
přináší, a odhaluje tak potřebu redefinice toho, co v dnešní době znamená 
partnerství.

Promítáme od 1.3.

Tár
r.: T. Field  |  USA  |  2022  |  157 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
hudební drama  |  vstupné: 159,-

Oscarová herečka Cate Blanchett září 
v roli Lýdie Tár, jedné z nejslavnějších 
světových dirigentek. Snímek je im-

pozantní studií člověka, který zjišťuje, že řídit obrovský orchestr může být 
paradoxně mnohem snazší než řídit vlastní život. 
Dirigentka Lydia Tár je na absolutním tvůrčím vrcholu. Sedmým rokem diri-
guje prestižní německý orchestr, připravuje vydání knihy a uvedení Mahle-
rovy Páté symfonie, které má být vrcholem hudební sezóny. 

F I L M M Ě S Í C E

 Z AOST Ř E N O N A  D O KU M E N T

F I L M M Ě S Í C E

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



Lydia působí sebejistě, sebevědomě, dominantně a  mocně. Pod touhle na 
první pohled pevnou maskou se však skrývá normální člověk, s obavami, 
nejistotami, touhami a potřebami. Zatímco s dirigentskou taktovkou v ruce si 
je Lydia jistá každým svým rozhodnutím, když opustí orchestřiště, ztrácí čas-
to pevnou půdu pod nohama. Někdy jen nepatrně, jindy však zcela fatálně.

11.3. od 15:45 / 19:30

Titanic / 25. výročí 
r.: J. Cameron  |  USA  |  1997  |  194 min. 
doporučená přístupnost: 12 let  |  žánr: 
romantické drama  |  vstupné: 169,-/ 3D

Je tomu už neuvěřitelných 25 let, 
kdy strhující velkofilm v  režii Jamese 
Camerona, oceněný jedenácti Oscary, 

vyplul na plátna kin a učaroval divákům na celém světě. Pojďme si znovu 
připomenout velkou lásku Rose a Jacka, která se zrodila těsně předtím, než 
luxusní zaoceánská loď narazila na ledovec a klesla ke dnu…

Promítáme od 18.3.

Trojúhelník smutku
(Sans filtre)
r.: R. Östlund  |  Švéd/Francie/GB/SRN 
2022  |  147 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 12 let  |  žánr: drama/komedie, 
vstupné: 159,-

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.

20.3. od 18:00

Velké nic 
r.: V. Klusák  |  M. Pecháčková  |  ČR 
2023  |  103 min  |  doporuč. přístup-
nost: bez omezení  |  žánr: dokument, 
vstupné: 149,-

Dokumentární tragikomedie o českém 
pojetí pandemie Covid-19. Tvůrci ma-

povali naši společnost v nečekané zkoušce. Byli jsme best in Covid? Kdo 
měl plán: lidstvo nebo virus? A co nás to naučilo o nás?

FILMOVÉ LEGENDY V LUCERNĚ

 Z AOST Ř E N O  N A  D O KU M E N T

Promítáme od 2.3.

Velryba (The Whale)
r.: D. Aronofsky  |  USA  |  2022  |  117 min. 
doporuč. přístup.: 15 let  |  žánr: dra-
ma, vstupné: 159,-

Samotářský učitel angličtiny Charlie 
(Brendan Fraser) trpí morbidní obe-
zitou.

Pokouší se navázat kontakt se svou sedmnáctiletou dcerou Ellie, se kte-
rou ztratil kontakt poté, co před léty opustil svou rodinu kvůli milenci. Ten 
později zemřel a Charlie z bolesti a pocitu viny hledal útěchu v jídle a pře-
jídání…

Promítáme od 2.3.

Víly z Inisherinu 
(The Banshees of Inisherin)
r.: M. McDonagh  |  Irsko/GB  |  2022 
109 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama  |  vstupné: 159,-

Respektovaný tvůrce skvělých snímků 
V  Bruggách, či Tři billboardy kousek 

za Ebbingem přichází s příběhem, odehrávajícím se na odlehlém ostrově 
západně od pobřeží Irska. 
V této neútulné končině žijí dlouholetí přátelé Pádraic (Colin Farrel) a Colm 
(Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v komplikované situaci, když Colm ne-
čekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pádraic, spolu se svou sestrou 
Siobhán a mladíkem Dominicem, usilují o obnovu přátelství a odmítají ne 
jako odpověď. Pádraicovy opakované snahy však jen posilují odhodlání bý-
valého přítele a když dá Colm zoufalé ultimátum, události rychle eskalují 
v šokující finále.

8.3. od 20:00   9.3. od 20:00

Všechno, všude, najednou 
(Everything Everywhere 
All at Once)
r.: D. Kwan  |  D. Scheinert  |  USA  |  2022 
139 min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: akční/sci-fi/komedie  |  vstupné 
159,-

Žena středního věku se nudí se svým manželem, začíná nesnášet svého 
otce a moc si nerozumí s dcerou, která pro změnu začíná nesnášet jí samot-
nou. Její prádelna spěje ke krachu a úřednice z finančního úřadu ji daňové 
přiznání hodila na hlavu. Zrovna sedí a  trpí na finančáku, když se objeví 
manžel z jiné dimenze a ukáže jí, že má stovky životů a ne úplně každý je 
takhle nevydařený. Vedle sebe totiž existuje celá řada paralelních vesmírů 



a  všem najednou teď hrozí smrtelné nebezpečí. Hlavní hrdinku tak čeká 
ještě větší hrůza, než jsou daně, protože právě a jenom ona může ultimátní 
zlo zastavit. Má totiž schopnost prostupovat souběžnými vesmíry, nasávat 
v nich schopnosti a dovednosti svých paralelních já a ty pak pro záchranu 
všech světů použít…

1.3. od 13:00

Všechny mé dopisy spal 
(Bränn alla mina brev)
r.: B. Runge, Švédsko, 2022, 120 min., 
doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama, vstupné: 159,-

Milostný vztah, který vzplane v tomto 
vášnivém dramatu, má nečekané ná-

sledky. Podmanivý příběh, založený na skutečných událostech, propojuje 
tři časové linie a ukazuje vlny vášně, žárlivosti a hněvu, vznikající v mezi-
lidských vztazích a zasahujících celé generace. Ústřední postavou je Karin 
Stolpe, jež na svých bedrech nese celou šířku příběhu, odehrávajícího se ve 
30. letech 20. století. Film zobrazuje její složitý vztah s manželem Svenem 
Stolpem a vášnivý milostný vztah s Olofem Lagercrantzem. Jak její rozhod-
nutí ovlivní budoucí generace?

13.3. od 18:00

Westwood: Punk, Icon, 
Activist
r.: L. Tucker  |  GB  |  2018  |  78 min. 
doporuč. přístupnost: 12 let  |  žánr: 
dokument  |  vstupné: 149,-

Od doby, kdy společně se svým býva-
lým partnerem a manažerem skupiny 

Sex Pistols Malcolmem McLarenem stála u zrodu punkového hnutí, redefi-
novala Vivienne Westwoodová více než 40 let britskou módu a stála za ce-
lou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film mísí archivní záběry, 
překrásně rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory s fascinující 
sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás tak jejím životem 
od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na přehlídková mola 
v Paříži a Miláně. Tato důvěrná a pronikavá pocta jedné z největších ikon 
naší doby sleduje Westwoodovou a boj o záchranu integrity její značky, je-
jích zásad a jejího odkazu v byznysu poháněném konzumem, ziskem a glo-
bální expanzí.

 Z AOST Ř E N O  N A  D O KU M E N T

Foreign films are in original version with Czech subtitles 
(exceptions are marked in the film synopsis)
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14•03•2023
18:45 hod
v kinosálu

PALÁCE 
LUCERNA
s Petrou 
Lamlovou

Zaostřeno na

D   KUMENT KINO 
LUCERNA

5.3. Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
13.3. Westwood: Punk, Icon, Activis

20.3. Velké nic
17.3. Šťastně až na věky



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

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

RODINNERODINNÉ́ VI VÍ́ KENDYKENDY
V KINE LUCERNAV KINE LUCERNA

25.- 26.2.25.- 26.2.
4.- 5.3.4.- 5.3.

12.3.,12.3.,
18.- 19.3.,18.- 19.3.,

29.3.29.3.



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

ST  1.3. 13:00 Všechny mé dopisy spal, Švédsko
PÁ  3.3. 13:00 Julie, co by bylo kdyby…, Francie
PO  6.3. 13:00 Ostrov, ČR
ST  8.3. 13:00 Nic bych neměnila, ČR
PÁ  10.3. 13:00 Babylon, USA
PO  13.3. 13:00 Il Boemo, ČR/Itálie/SR – italská verze s českými titulky

ST  15.3. 13:00 Je mi ze sebe špatně, Norsko/Švédsko
PÁ  17.3. 13:00 Láska podle plánu, GB

NE  19.3. 16:00 Královská opera v Londýně: Lazebník sevillský
seniorské vstupné nižší o 50,- kč – pouze na pokladně

ÚT  21.3. 14:00 Přání k narozeninám, ČR
ST  22.3. 14:00 Emigranti, Švédsko/Nor/Dán/N. Zéland
PÁ  24.3. 14:00 Ostrov, ČR
PO  27.3. 14:00 Tár, USA
ST  29.3. 14:00 Bella a Sebastian: Nová generace, Francie – česká verze

PO  3.4. 13:00 Velryba, USA
ST  5.4. 13:00 Modrý kaftan, Fra/Maroko/Bel/DK

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 BŘEZEN 2023:
Falcon Lake
r.: Ch. Le Bon, Kanada, 2022 
 Stydlivý třináctiletý Bastien přijíždí s rodiči na letní dovolenou k jezeru 
Falcon Lake. V krajině, která je občas idylická a občas přízračná, 
potkává o tři roky starší dívku Chloé. Na břehu jezera, které je 
opředeno duchařskými legendami, prožívá Bastien prázdniny, které 
nenápadně změní všechno, co znal.

Invalida
r.: J. Karásek, SR, 2023
Divoké devadesátky! Šusťákové soupravy, pestrobarevná 
saka, videopřehrávače, diskotéky na každém rohu, ale také 
nové společenské poměry a rašící organizovaný zločin. Laca 
by se to týkat nemuselo, pracuje totiž jako údržbář v muzeu, 
kde se časy nemění, ale bohužel se díky své cholerické povaze 
ocitne v nesprávný čas na nesprávném místě…


