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1. MS ÚT
kino nepromítá
2.
ST
Senior Art: Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake),
•
USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Po čem muži touží, ČR
• Zlatý podraz, ČR
Po čem muži touží, ČR
• Bohemian Rhapsody, GB/USA
3.
ČT
• Zlatý podraz, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
• Oni a Silvio (Loro), Itálie/Francie
Beautiful Boy, USA
4.
PÁ
Doktor Martin, ČR/SR
• Zlatý podraz, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
• Oni a Silvio (Loro), Itálie/Francie
Beautiful Boy, USA
5.
SO
• Lucerna dětem: Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR
André Rieu: koncert ze Sydney 2018
• Balón (Ballon), SRN - česká verze
• Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
• Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
6.
NE
• Lucerna dětem: Pat a Mat: Zimní radovánky, ČR
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
• Balón (Ballon), SRN - česká verze
Světové malířství na plátnech kin: Cézanne
– Portraits of a Live
• Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Beautiful Boy, USA
7.
PO
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Beautiful Boy, USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
• Ozvěny festivalu Nový ruský film: První (Первые)
Toman, ČR/SR
• Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA

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

• Projekce v malém sále
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•
•

ÚT
Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Beautiful Boy, USA
ST
Senior Art: Zlatý podraz, ČR
Beautiful Boy, USA
Cena za štěstí, ČR - předpremiéra
Cena za štěstí, ČR - předpremiéra
Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
ČT
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Scandi 2018: Svátky klidu a míru (Den tid på året),
Dánsko - slavnostní zahájení
Cena za štěstí, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Scandi 2018: O kuřatech a lidech (Mænd og høns),
Dán/SRN
PÁ
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Beautiful Boy, USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Cena za štěstí, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Scandi 2018: Goliáš (Goliat), Švédsko
Scandi 2018: A dýchejte klidně (Andið eðlilega),
Isl/Švéd/Bel
Scandi 2018: Mrzout (Mielensäpahoittaja), Finsko
SO
Lucerna dětem: Mimi & Líza: Záhada vánočního světla,
SR/ČR
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Scandi 2018: Potvora (En frygtelig kvinde), Dánsko
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Scandi 2018: O koních a lidech (Hross í oss), Isl/Nor/SRN
Scandi 2018: Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð),
Isl/Fra/Ukr
Scandi 2018: Utøya, 22. července (Utøya 22. juli), Norsko
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Scandi 2018: Muž jménem Ove (En man som heter Ove),
Švédsko

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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NE
Lucerna dětem: Mimi & Líza: Záhada vánočního světla,
SR/ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Scandi 2018: Žena na válečné stezce (Kona fer í stríð),
Isl/Fra/Ukr
Scandi 2018: Čtverec (The Square), Švéd/SRN/Fra/Dán
Scandi 2018: Amatéři (Amatörer), Švédsko
Scandi 2018: Potvora (En frygtelig kvinde), Dánsko
PO
Beautiful Boy, USA
Vdovy (Widows), USA/GB
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Cena za štěstí, ČR
Ozvěny festivalu Nový ruský film: Paměť podzimu
(Память осени)
Bohemian Rhapsody, GB/USA
ÚT
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Beautiful Boy, USA
Cena za štěstí, ČR
Festival íránských filmů: Prase (Khook)
– slavnostní zahájení
Bohemian Rhapsody, GB/USA
ST
Senior Art: Svátky klidu a míru (Den tid på året), Dánsko
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Cena za štěstí, ČR
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Vdovy (Widows), USA/GB
Beautiful Boy, USA
ČT
Skleněný (Glass), USA
Beautiful Boy, USA
Cena za štěstí, ČR
Zjevení (L‘Apparition), Francie
Bohemian Rhapsody, GB/USA
PÁ
Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Beautiful Boy, USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Festival íránských filmů: Prase (Khook)
Skleněný (Glass), USA

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

• Projekce v malém sále
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•

20:30
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•

SO
Lucerna dětem: Raubíř Ralf a internet, USA
– česká verze
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Zjevení (L‘Apparition), Francie
Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Beautiful Boy, USA
Cena za štěstí, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Skleněný (Glass), USA
NE
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Lucerna dětem: Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
USA/Indie – česká verze
Zjevení (L‘Apparition), Francie
Bolšoj Balet: La Bayadére
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Ozvěny festivalu Nový ruský film: Sobibor (Собибор)
PO
Cena za štěstí, ČR
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Cena za štěstí, ČR
Zjevení (L‘Apparition), Francie
Ten pravý, ta pravá? (Destination Wedding), USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Kursk, Bel/Lux
ÚT
Cena za štěstí, ČR
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Prase (Khook), Írán
ST
Senior Art: Zjevení (L‘Apparition), Francie
Cena za štěstí, ČR
Kursk, Bel/Lux
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
Bohemian Rhapsody, GB/USA
ČT
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
Psí domov (A Dog‘s Way Home), USA - česká verze
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Ozvěny festivalu Nový ruský film: Kapr rozmražený
(Карп отмороженный)
Cestovatelské kino: Norsko
Složka 64 (Journal 64), Dánsko

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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•

13:00

•

15:00
17:45
20:15
28.
16:00
18:15
20:45
29.
15:30
16:00
18:15
18:45

•
•
•

20:30
30.
13:30
16:00
17:30
31.
16:00
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•
•

•
•
•

•
•
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•
•
•
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PÁ
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Beautiful Boy, USA
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
Film Noir Festival uvádí: Bílá orchidej (White Orchid),
USA
Legendy s Expres FM: Schindlerův seznam (Schindler‘s
List), USA – obnovená premiéra k 25. výročí filmu
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
SO
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Lucerna dětem: Psí domov (A Dog‘s Way Home), USA
– česká verze
Prase (Khook), Írán
BTS LOVE YOURSELF - záznam koncertu
Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
BTS LOVE YOURSELF - záznam koncertu
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
NE
Lucerna dětem: Psí domov (A Dog‘s Way Home), USA
– česká verze
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Ozvěny festivalu Nový ruský film: Vymahač (Коллектор)
PO
Psí domov (A Dog‘s Way Home), USA - česká verze
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
ÚT
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Psí domov (A Dog‘s Way Home), USA - česká verze
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
*Ladies Movie Night* Ženy v běhu, ČR - předpremiéra
Ozvěny festivalu Nový ruský film: Legenda o Kolovratovi
(Легенда о Коловрате)
ST
Senior Art: Prase (Khook), Írán
Favoritka (The Favourite), Irl/GB
Složka 64 (Journal 64), Dánsko
ČT
Ženy v běhu, ČR
SmartTalk: Trendy v online marketingu
Sandra v Ugandě - premiéra, vstupenky v prodeji
Favoritka (The Favourite), Irl/GB

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

• Projekce v malém sále

5. - 6.1. 15:30

Balón (Ballon)

r.: M Herbig | SRN | 2018 | česká
verze | 120 min. | dopor. příst.: 12
let | do kin uvádí: CINEMART | 139,Napínavý příběh o vzdoru a touze
po svobodě, natočený podle skutečných událostí, nás zavede do NDR
roku1979. Dvě běžné rodiny, toužící po životě ve svobodné zemi, vymyslí
v tajnosti velký plán útěku na západ: postaví horkovzdušný balón, se
kterým se všech osm členů obou rodin pokusí přeletět nad Berlínskou
zdí. Balón však těsně před hranicí havaruje a východoněmecká tajná
policie Stasi nalezne po tomto jejich nezdařeném pokusu o útěk znatelné stopy. Okamžitě se rozběhne důsledné vyšetřování a razantní pátrání. Obě rodiny se pod velkým časovým tlakem pokoušejí sehnat materiál
a vyrobit balón nový, avšak každým dnem se policejní smyčka kolem
nich stahuje, hrozí jim odhalení a zatčení. Začíná další nebezpečný závod s časem a s policií v patách. Dostanou ještě šanci na druhý pokus?
FILM MĚSÍCE
3. - 4.1. 20:30 6.1. 20:15
7.1. 15:45 8.1. 20:45 9.1. 15:45 11.1. 13:45
14.1. 13:30* 129,- 15.1. 15:45 16. 1. 20:45
17.1. 16:15 18.1. 15:30 19.1. 18:00 25.1. 14:15

Beautiful Boy

r.: F. Van Groeningen | USA | 2018
112 min. | doporučená přístupnost:
12 let | do kin uvádí: AEROFILMS
139,-/129,Osmnáctiletý Nic má na první pohled
vše – skvělou rodinu, krásu, talent
a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kterou
vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může jeho otec David pomoci svému milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí? Emotivní
snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky byl natočený podle skutečného příběhu Nica a Davida Sheffových, kteří své zážitky zachytili každý ze svého úhlu pohledu ve dvojici knih. Opravdovost pádů i naděje ve
filmu umocňují představitelé hlavních rolí, T. Chalamet a S. Carell, kteří
svými výkony dokazují, proč jsou řazeni k nejtalentovanějším hercům
svých generací.

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

25.1. 18:45

F I L M N O I R F E S T I VA L U VÁ D Í

Bílá orchidej
(White Orchid)

r.: S. Andreson | USA | 2018 | 82
min. | dopor. přístup.: 15 let | do kin
uvádí: NOIR FILM FESTIVAL | 139,Introvertní, nevýrazná třicátnice
Claire pracuje jako vyšetřovatelka
pro sociální služby. Jednoho dne se dostane ke spisu neobjasněné brutální vraždy mladé dívky známé jako Bílá orchidej, kterým je okamžitě
fascinována a pátrání po stopách záhadného zločinu se stane její posedlostí. Druhý celovečerní snímek amerického scenáristy, režiséra a producenta Steva Andersona vznikl, stejně jako jeho neo-noirový debut
This Last Lonely Place, pod záštitou organizace The Estate of Humphrey
Bogart, spravované synem slavného herce klasické hollywoodské éry.
FILM MĚSÍCE
2.1. 15:00, 20:30 3. – 4. 1. 17:45
5.1. 20:45 6.1. 18:45 7.1. 13:30* 129,-, 16:45
8.1. 18:00 9.1. 20:00 10.1. 16:15, 20:45
11.1. 15:45, 18:00 12.1. 15:45, 20:30 13.1. 14:30
14. – 15. 1. 20:30 16.1. 18:15 17. 1. 20:45
18.1. 17:00 19.1. 20:30 20.1. 19:15 21.1. 20:30
22.1. 16:15 23.1. 20:45 25.1. 13:30* 129,26.1. 13:00, 20:15 27.1. 15:00 29.1. 15:30

Bohemian Rhapsody

r.: B. Singer & D. Fletcher | GB/USA
2018 | 134 min. | dopor. příst.: 12 let
do kin uvádí: CINEMART | 139,-/129,Jediné, co je ještě pozoruhodnější
než hudba skupiny Queen, je příběh
samotného Freddie Mercuryho. Strhující životopisný snímek je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby
a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Film mapuje raketový vzestup nekonvenční
skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako
byly We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian
Rhapsody. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou
životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na
koncertu Live Aid v roce 1985. Na pódiu ve Wembley předvedli Queen
v čele s rtuťovitým Freddiem jednu z největších show v historii rocku.
Jejich hudba byla - a stále je - ohromnou inspirací pro celý svět.
PARTNEŘI KINA LUCERNA:

9.1. 16:00, 18:00 10.1. 19:00 11.1. 16:00
14.1. 18:30 15.1. 18:00 16.1. 16:15 17.1. 18:45
19.1. 18:30 21.1. 13:30* 129,-, 16:15
22. – 23. 1. 16:00

Cena za štěstí

r.: O. Dabrowská | ČR | 2019 | 90
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
do kin uvádí: BONTONFILM | 139,/129,Obyčejné lidské štěstí může mít
mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Snímek představuje
příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí
znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které mohou přinášet
naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby. Film
začíná odvíjet samostatné osudy několika hrdinů, aby se jejich cesty
začaly postupně křížit a mohly nakonec složit dohromady jeden velký
příběh života. Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich
dětí a partnerů.
V hlavních rolích Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák, Pavel
Řezníček a další.

4.1. 13:30

Doktor Martin

r.: P. Zahrádka | ČR | 2018 | 90 min.
dopor. přístup.: bez omezení | do kin
uvádí: BONTONFILM | 129,Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším
případem jeho kariéry. Svérázný doktor bude řešit dosud nepoznané
záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout
postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub
záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do historie, do časů První republiky.
O dávném tajemství beskydských lesů se toho dnes už moc neví a na
povrch se dostává teprve nálezem podivuhodně malé kostry. To samo
o sobě vnese do městečka v horách rozruch, ale ještě větší pozdvižení vyvolá představa, že do řešení případu se vrhnul strážmistr Topinka
a také doktor Martin, který si připravil nejedno překvapení…

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

24.1. 17:45 25.1. 16:15 27.1. 17:45
28. – 29.1. 18:15 30.1. 16:00 31.1. 20:45

12. – 13.1. 13:30

PRO RODINY

Mimi & Líza: Záhada
vánočního světla

Favoritka (The Favourite)
r.: Y. Lanthimos | Irsko/GB | 2018
120 min. | dopor. přístup.: bez omez.
do kin uvádí: CINEMART | 139,-

Olivia Colman, Rachel Weisz a Emma
Stone v hlavních rolích velkolepého
historického dramatu z počátku 18.
století. V té době Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní víceméně
řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se
královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud
držela lady Sarah ochrannou ruku?

2.1. 16:00 3. – 6.1. 18:00 8.1. 15:45
9.1. 18:00 18.1. 13:30 19.1. 16:00

Já, Maria Callas
(Maria by Callas)

r.: T. Volf | ČR | 2017 | 113 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
do kin uvádí: ARTCAM | 125,Maria Callas – více než čtyřicet let
po své smrti vypráví tato nejslavnější
operní pěvkyně všech dob svůj příběh – a to vlastními slovy. Tento barvitý film je složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných
fotografií, osobní korespondence, nahrávek a vzácných zákulisních scén…O slavné divě se dozvíme téměř vše.

21.1. 20:45 23.1. 18:00

Kursk

r.: T. Vinterberg | Belgie/Lucembur.
2018 | 117 min. | dopor. příst.: 12
let | do kin uvádí: BIOSCOP | 139,Film světově uznávaného dánského
režiséra Thomase Vinterberga (Rodinná oslava, Hon) líčí nešťastnou
událost, ke které došlo před osmnácti lety na palubě jaderné ponorky
K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka je „nepotopitelnou“
pýchou Severního loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky.
12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře.
Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny. Záchranou
operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády
přijmout zahraniční pomoc…

r.: I. Šebestová | K. Kerekesová | SR/
ČR | 2018 | 65 min. | dopor. příst.:
bez omez. | děti do 12 let 105,- | rod.
vstup. 375,- (2 dosp. + 2 děti) | do
kin uvádí: CINEMART | 125,Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené
a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně
vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo
krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

NOVÝ RUSKÝ FILM

/to nejlepší z festivalu Nový ruský film 2018/

Pondělí 7.1. 18:30 hod.

První (Первые)

r.: D. Suvorov | Rusko | 2018 | 96
min. | doporuč. příst.: 12 let | 149,Na počátku 18. století vydal car Petr
I. nařízení o vyslání expedice k nejsevernějším hranicím ruské země.
Do čela této expedice byl postaven
legendární mořeplavec Vitus Bering, který rozdělil své lidi do několika
oddílů. Velení jednoho z nich bylo svěřeno důstojníkovi Vasiliji Prončiščevovi. Na tuto náročnou výpravu po řekách Lena a Jenisej vyráží společně se svou ženou Taťánou. Jedním z členů expedice se stane prozatím neznámý, ale v budoucnu světoznámý námořník Semjon Čeljuskin.
Na hrdiny filmu čekají neuvěřitelné objevy a nepřekonatelné zkoušky.
Film je založen na skutečných událostech.

Pondělí 14.1. 20:00 hod.

Paměť podzimu
(Память осени)

r.: A. Sokolov | Rusko | 2015 | 96
min. | doporuč. příst.: 16 let | 149,Ze státního letního sídla po smrti hlavy rodiny, údajně kvůli pozbytí
jeho práv, odjíždí jeho rodina. Poslední chvíle před odjezdem: balení, starosti, zmatek… A v této těžké
a stresující situaci se přes prizma postojů k odjezdu a samému faktu
existence domu projevují vztahy mezi jednotlivými členy rodiny a ukazuje se, že se příbuzní navzájem neznají, že mají absolutně rozdílné životní
hodnoty, že je vystěhovali jejich nejbližší přátelé a že těmi nejoddanějšími jsou nakonec ti, kterých si obvykle nevšímáme…

Neděle 20.1. 20:15 hod.

Úterý 29.1. 20:30 hod.

Sobibor (Собибор)

Legenda o Kolovratovi
(Легенда о Коловрате)

r.: K. Chabenskij | Rusko | 2018
110 min. | dopor. příst.: 12 let | 149,Základ filmu představuje reálná
událost, k níž došlo v roce 1943 v nacistickém táboře smrti Sobibor na
území Polska. Hlavním hrdinou filmu je sovětský Žid Alexandr Pečerskij, intendant a vojenský zásobovač,
který to dotáhl až k hodnosti poručíka. V říjnu 1943 upadne do zajetí
a ocitne se ve v táboře Sobibor, kam Židy nevozili kvůli práci, ale aby je
zabili v plynových komorách. Alexandrovi, silnému na duchu a morálně
pevnému, se podaří za tři týdny připravit plán internacionálního povstání vězňů ze západní Evropy a Polska. Toto povstání se stane jediným
úspěšným za celou druhou světovou válku a skončí masovým útěkem
vězňů z nacistického táboru smrti.

Čtvrtek 24.1. 18:30 hod.

Kapr rozmražený
(Карп отмороженный)

r.: V. Kott | Rusko | 2017 | 101min.
doporuč. příst.: 12 let | 149,Jelena Michajlovna žije skromně
v důchodu v provinčním městečku. Nenadále se dozví o smrtelné
nemoci, která může kdykoliv ukončit její život. Aby touto zbytečností
neznepokojovala svého milovaného, avšak neustále zaneprázdněného syna pracujícího ve velkém městě jako obchodní kouč a zbavila ho
potencionálních starostí, rozhodla se Jelena Michajlovna vzít práci do
svých rukou a aktivně se zapojit do přípravy svého vlastního pohřbu.

Neděle 27.1. 20:15 hod.

Vymahač (Коллектор)

r.: A. Krasovskij | Rusko | 2016
74 min. | doporuč. přístupnost.: 16
let | 149,Artur je mistrem své profese. Pracuje jen s velkými dlužníky, zjišťuje
si o nich vše do nejmenších podrobností a efektivně to používá proti nim. Nikdy by se neuchýlil k triviálním metodám, ale jeho koníčkem je psychologický útok. Artur se umí
s virtuozitou měnit v různé osoby, plést druhé a vyvádět je z rovnováhy
a tak intenzivně otravovat své klienty, že vrátí zpět vše jen proto, aby
už nemuseli nikdy slyšet jeho hlas. Jednoho dne se však sám stane
terčem: na internetu se s ním totiž objeví skandální video a jeho přátelé
a kolegové se od něj začínají okamžitě odvracet. Pod hrozbou se ocitá
nejen jeho pověst, ale i život… Teď má před sebou jedinou noc, během
níž musí vypátrat toho, kdo jej zahnal do kouta.

r.: D. Fajzijev | I. Šurchoveckij
Rusko | 2017 | 117 min. | doporuč.
příst.: 12 let | 149,13. století. Rus je roztříštěna a brzy
padne před chánem Zlaté hordy
Bátúem. Dobyvatelé vypalují města, zalévají ruskou zemi krví a nesetkávají se s dostatečným odporem – jen jeden voják pro ně může představovat výzvu. Rjazaňský bohatýr Jevpatij Kolovrat se postavil do čela
odvážlivců, aby pomstil svou lásku a svou vlast. Jeho odvaha překvapí
dokonce samotného Bátúa a jeho jméno se navždy zapíše do paměti
ruského národa. Voják, který se stal legendou. Hrdinství, které se zachovalo na věky.

3.- 4.1. 20:15

Oni a Silvio (Loro)

r.: P. Sorrentino | Itálie/Fra | 2018
150 min. | doporuč. přístup.: 15 let
do kin uvádí: AEROFILMS | 139,Jaká je největší lidská touha? Láska? Peníze? Sex? Neomezená moc?
A je možné toho všeho dosáhnout
a cestou neztratit vlastní tvář? Nejúspěšnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino (Velká nádhera, Mládí) přichází s velkolepým
provokativním komediálním dramatem a svého dvorního herce Toni
Servilla tentokrát obsadil do role Silvia Berlusconiho – notoricky známého miliardáře, skandalistu, mediálního magnáta a dlouholetého
předsedu italské vlády, jenž se proslavil zejména svým excentrickým
způsobem života a zhýralými večírky. Film dává nahlédnout do soukromí této kontroverzní ústřední postavy a nabízí pohled na mrazivé
a mnohdy groteskní situace, ať už se týkají podplácení soudců, nákupu
nejlepších fotbalistů nebo svádění mladičkých modelek. Zabývá se také
tím, jací lidé Berlusconiho a jemu podobné obklopují a jak funguje cynický mechanismus moci, založený na absolutní ztrátě hodnot, ponižování, egoismu a prospěchářství.

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

5.- 6.1. 14:00

PRO RODINY

Pat a Mat:
Zimní radovánky

r.: M. Beneš | ČR | 2018 | 60 min.
dop. příst.: bez omez. | děti do 12 let
105,- | rod. vstupné 375,- (2 dosp. + 2
děti) | do kin uvádí: BIOSCOP | 125,Blíží se zima a naši známí kutilové to
nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která
se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji
rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí Betlém
a oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou
a žádná výzva dostatečně velká.

Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí; jednoho po druhém. Hasan Kasmai je sice také režisér a podobně jako takový Džafar Panahí se nachází
na černé listině islamistického režimu, ale smrt ne a ne přijít. Proč se
tajemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Ambiciózní, a lehce hysterický filmař se tedy vydává po krvavé stopě. Z jeho života se od té chvíle stává
delirický trip plný nesmyslů, jinotajů a omylů. Režisér Haghighi natočil
částečně autobiografické ztřeštěné podobenství společnosti, která žije
na pokraji strachu, ale nebojí se o své existenci promluvit s cynickým
úšklebkem.

24.1. 16:15 26.1. 13:15
27.1. 13:00 29.1. 16:00

Psí domov
(A Dog‘s Way Home)

r.: Ch. Martin Smith | USA | 2019
92 min. | česká verze | doporučená
přístupnost: bez omezení | děti do
12 let 119,- rodinné vstupné 417,(2 dosp. + 2 děti) | do kin uvádí: FALCON | 139,-

2.1. 17:45, 20:00

Po čem muži touží

r.: R. Havlík | ČR | 2018 | 95 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
do kin uvádí: CINEMART | 135,V nové české komedii s hvězdným
obsazením v čele s Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou, je hlavní
postavou charismatický cynik Karel Král, tak trochu šovinista, ale jinak
sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí. Navíc je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne ale jeho nevázaný způsob života utrží hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena
mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku
– společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije
a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají
v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako
Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy v životě opravdu snazší...
F E S T I VA L Í R Á N S K Ý C H F I L M Ů
15.1. 20:00
18.1. 20:00 22.1. 20:45 26.1. 15:15 30.1. 13:30* 129,-

Prase (Khook)

r.: M. Haghighi | Írán | 2018 | 108
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
do kin uvádí: FILM EUROPE | 139,/129,-

PRO RODINY

Dobrodružný rodinný film podle knižního bestselleru Psí poslání.
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se
stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více
jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho
dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…

25.1. 19:00

LEGENDY S EXPRES FM

Schindlerův seznam
(Schindler‘s List)
25. výročí

r.: S. Spielberg | USA | 1993 | 195
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
do kin uvádí: CINEMART | 139,Cyklus Filmové legendy v Lucerně s Expres FM, připomíná, že je tomu
rovných 25 let, kdy režisér Steven Spielberg uhranul svět hluboce šokujícím a nemilosrdným dramatem o noční můře holocaustu, natočeným
podle skutečného příběhu. Polský Krakov v roce 1939. Židovská obec je
vystavována stále se zvyšujícímu tlaku ze strany nacistů. Do této vřavy
vstupuje obchodník Oskar Schindler, člen Nacistické strany, velký svůdník a muž, vydělávající na válečném utrpení, který však v sobě dokáže
najít člověka a zachránit ty, kterým už zdánlivě není pomoci… Snímek
se stal stěžejním dílem světové kinematografie a při udělování Oscarů
v roce 1994 zvítězil v sedmi kategoriích, včetně ocenění za Nejlepší film
roku a Nejlepší režii.

17.1. 16:00 18.1. 20:30 19.1. 20:45

6.1. 16:45

Skleněný (Glass)

Cézanne
– Portaits of a Live

r.: M. Night Shyamalan | USA | 2018
129 min. | doporuč. přístupnost: 12
let | do kin uvádí: FALCON | 139,Nový thriller M. Night Shymalana
(Šestý smysl, Znamení) spojuje jeho
dva předchozí úspěšné snímky Vyvolený a Rozpolcený. Z prvního titulu se vracejí herecké hvězdy Bruce
Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson jako Eliah Price, známý
pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se zde znovu
objevuje James McAvoy, který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity, jež v sobě ukrývá. A právě narušeného
Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje David Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti…

24.1. 15:30, 20:45 25.1. 16:30, 20:45 26.1. 20:30
28.1. 20:45 30.1. 17:30

r.: Phil Grabsky | GB | 2017 | 90
min. | doporuč. příst.: bez omezení
do kin uvádí: PŘENOSY DO KIN | 250,Film mapuje nejsledovanější výstavu
roku, putující z Paříže, přes Londýn
do Washingtonu, která byla jako první v historii věnována Cézannovým
portrétům. Obsahuje rozhovory s kurátory z National Portrait Gallery
v Londýně, MoMA v New Yorku, National Gallery of Art, Washington
a Musée d’Orsay v Paříži a představuje také vlastní Cézannovu korespondenci. Diváci uvidí nejen Cézannovu výstavu, ale i místa, kde Cézanne žil a pracoval včetně kouzelné francouzské Provence.

21.1. 18:30

Ten pravý, ta pravá?
(Destination Wedding)

Složka 64 (Journal 64)

r.: V. Levin | USA | 2018 | 90 min.
doporuč. přístupnost: 15 let | do kin
uvádí: BONTONFILM | 135,-

r.: Ch. Boe | Dánsko | 2018 | 100
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
do kin uvádí: AEROFILMS | 139,Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“
dívek. Do rukou detektiva Carla
Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává
další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství
opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly, nalezenými
za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá,
prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený
na skutečné kapitole dánských dějin je po snímcích Žena v kleci, Zabijáci a Vzkaz v láhvi, čtvrtým severským thrillerem, natočeným podle
bestsellerů J. Adler-Olsena.

10.1. 18:30 16.1. 13:30

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN

Keanu Reeves a Winona Ryder spolu
kdysi v legendárním filmu Dracula
vytvořili příběh velké, upřímné a čisté lásky. V této nové komedii do sebe
narazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, na kterou
jdou pouze z povinnosti. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by
chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět.
Jejich sarkasmus je, obzvlášť na akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí
bavit, postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si
začít povídat. A když si s někým povídáte a pijete u toho víno, může se
nakonec stát cokoliv.

SCANDI 2018

Svátky klidu a míru
(Den tid på året)

7.1. 19:30

Toman

r.: P. Steen | Dánsko | 2018 | 101
min. | doporuč. přístup.: bez omez.
do kin uvádí: FILM EUROPE | 129,-

r.: O. Trojan | ČR | 2018 | 145 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | do kin
uvádí: FALCON | 135,-

Hořká severská komedie o tom, že
rodina je největší požehnání…, ale
zároveň i prokletí. Svoje o tom ví Katrine, která se vždycky děsí vánočních svátků. Znamená to pro ni nejen vařit pro třináct členů rodiny, ale
zároveň vyčerpávající diplomacii mezi jednotlivými aktéry. Letošní Vánoce jsou ale obzvlášť stresující, protože za sváteční stůl má zasednout
i Katrinina sestra Patricia, která právě vyšla z protialkoholní léčebny…

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana s Jiřím Macháčkem v titulní roli o vzestupu
a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy.
Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana,
šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka s obrovskou mocí

a zásadním úkolem: sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby.
A Toman peníze sehnat uměl. Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho.
Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká.
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh
člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan přináší
na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní a očitá
svědectví.

6.1. 14:15 10.1. 16:00 11.1. 13:30* 129,- 12.1. 13:15
13.1. 15:00 14.1. 16:00 15.1. 15:30 16.1. 15:45
18.1. 18:00 19.1. 13:30 20.1. 13:15 21.1. 16:00

Utop se, nebo plav
(Le Grand Bain)

r.: G. Lellouche | Francie | 2018
122 min. | doporuč. přístup.: bez
omezení | do kin uvádí: BOHEMIA
M.P. | 139,-/129,Hlavní postavou francouzské komedie, která letos dovedla k slzám smíchu i dojetí jak diváky festivalu v Cannes, tak i v Karlových Varech, je poněkud depresivní Bertrand, kterého
sžírá krize středního věku. Když jednou odpoví na inzerát, který hledá
nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano,
jedná se o mužské akvabely!), netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců se dostane. Družstvo, vybavené povislými svaly, počínající pleší a nejrůznějšími životními problémy, míří na nejvyšší
stupně vítězů. Našemu hrdinovi Bertrandovi se tak přes různé humorné
i dojemné peripetie nečekaně vrací nová chuť do života…

14.1. 14:30 16.1. 20:30

Vdovy
(Widows)

r.: S. McQueen | USA/GB | 2018
129 min. | doporuč. přístupnost: 12
let | do kin uvádí: CINEMART | 139,Dnešní Chicago, město zmítané
brutálními zločiny a prorostlé korupcí. Čtyři ozbrojení zločinci jsou policií nemilosrdně zastřeleni při
pokusu o uloupení obrovského množství hotovosti. Skoro nic po nich
nezůstane, jen jejich ženy, nyní vdovy, kterým jejich muži zanechali hrozivé dluhy u hodně nepříjemných věřitelů. A právě tyto finanční závazky,
vztek a zármutek náhle osamělé ženy spojí dohromady. Pochopí, že
když potáhnou za jeden provaz, dokáží všechno. Promění se na velmi
schopnou údernou jednotku rozhodnutou vzít své osudy do vlastních
rukou.

2.1. 13:30

Záhada Silver Lake
(Under the Silver Lake)

r.: D. R. Mitchell | USA | 2018 | 139
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
do kin uvádí: FILM EUROPE | 129,Po znamenitém snímku Neutečeš
se osobitý režisér Mitchell vydal na
halucinogenní výlet po Los Angeles: jeho nový snímek se točí kolem
třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své záhadné sousedky Sarah
pouští do soukromého pátrání, aby odhalil tajemství, skandály a konspirace, ukrývající se v hlubinách Města andělů. Hypnotický a zábavný
thriller bezmála lynchovského ražení je poháněn stejně tak ústřední
obsedantní figurou, jako vytříbeným soundtrackem, dějovými serpentinami a nesčetnými popkulturními referencemi, jež dohromady skládají
jakousi tajnou historii L.A.

17.1. 20:30 19. – 20.1. 15:30 21.1. 18:15
23.1. 13:30* 129,-

Zjevení (L‘Apparition)

r.: X. Giannoli | Francie | 2018 | 137
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
do kin uvádí: ARTCAM | 139,-/129,Jacques, novinář jedné z velkých
regionálních redakcí ve Francii, má
pověst nestranného a talentovaného investigativního novináře. Tím upoutá pozornost Vatikánu, který jej
najme na speciální vyšetřování. V jedné malé francouzské vesnici totiž
údajně došlo ke zjevení. Ihned po svém příjezdu do této vesničky potkává mladou, citlivou a zbožnou Annu, která tvrdí, že na vlastní oči viděla
Pannu Marii. O Anně se mluví po celé vesnici a díky této příhodě se kolem ní začne točit spousta nápadníků. Mladá žena tak stojí rozpolcená
před volbou mezi svou vírou a spoustou nabídek k sňatku…

2.1. 18:15 3. – 4.1. 15:45 9.1. 13:30* 129,-

Zlatý podraz

r.: R. Špaček | ČR | 2018 | 106 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | do kin
uvádí: FALCON | 139,-/129,Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky začíná
v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří
osudová láska mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michelle, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženevě. Michelle je osudem pronásledovaná dívka, která prchla
z vlasti před Stalinem i Hitlerem. Jejich příběh, který kromě politiky
ovlivní i dva protikladní jedinci trenér Valenta (Stanislav Majer) a funkcionář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho
let rozdělila železná opona.

5., 7., 9.1. 20:15 14.1. 17:15 16., 22.1. 18:00
23.1. 20:30 26.1. 17:30

Zrodila se hvězda
(A Star is Born)

r.: B. Cooper | USA | 2018 | 136
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
do kin uvádí: VERTICAL ENT. | 139,Bradley Cooper a Lady Gaga v hlavních rolích dechberoucího romantického hudebního dramatu. Pro čtyřnásobného držitele oscarové
nominace Bradleyho Coopera je tento film navíc jeho režijním debutem. Cooper ve filmu představuje zpěváckou country hvězdu Jacksona
Mainea, který objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba
vrhnou do vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování
v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový
start zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup
z velkých pódiích a o to více se potýká se svými vnitřními démony.

OBČERSTVENÍ
NA VAŠE PORADY,
PREZENTACE
A DALŠÍ AKCE
OBJEDNÁVEJTE NA BBBOX.CZ
kb.cz 800 521 521

Lucerna BBBOX_100x70mm_2-2018.indd 1

17.12.2018

29.1. 18:45* 159,- Ladies Movie Night
31.1. 16:00

Ženy v běhu

r.: M. Horský | ČR | 2019 | 93 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
do kin uvádí: CINEMART | 159,-/139,-

AŤ SE VAŠE
ÚSPORY
OTÁČEJÍ

Věra (Zlata Adamovská) prožila
KB SPOŘICÍ KONTO BONUS INVEST
s Jindřichem báječný život a je pevKombinace výhod spořicího účtu a investice do
ně rozhodnutá splnit jeho posledvybraných investičních produktů. Nabídka platí
pro konta otevřená od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
ní přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
ZHODNOCENÍ AŽ 2 % p.a. PO CELÝ ROK 2019
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (V. Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery mají
však úplně jiné starosti a do běhání se příliš nehrnou. Nejstarší Marcela
(T. Kostková) čelí dennodenním průšvihům svých tří synů a jejich otec
Karel (O. Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku.
22731 KB IND Bonus Invest Lucerna 100x70 v02.indd 1
Prostřední Bára (V. Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. A nejmladší Kačka (J. Boková) sice chlapa má,
ale ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Je zřejmé, že dcery
mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla
přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vyv kinosálu
sněného maratonu.

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

14.12.1

PALÁCE
LUCERNA

29. ledna 2019 od 18.45 hodin

S PETROU LAMLOVOU

www.ladiesmovienight.cz

Kino Lucerna
čtvrtek
24. 1.

MALÝ KINOSÁL
V PRAŽSKÉ LUCERNĚ

filmová historie kam se podíváte

51 míst (5 dvojsedadel), Obraz 2K, 3D, zvuk Dolby Surround 7.1
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz, www.facebook.com/kinolucerna
Pokladna a rezervace: tel.: 736 431 503, 224 216 972
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25.1. 19:00

RŮV
SCHINDLAEM
SEZN
VS TUPNÉ

1 3 9 KČ

TADY
MŮŽE BÝT
VAŠE INZERCE

1/1

CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

1/2

1/2 STRANY

1/3

1/3 STRANY

100 x 105 mm + 5 mm spad

100 x 70 mm + 5 mm spad

Bližsí informace na produkce@lucerna.cz

TIPY NA ÚNOR 2019:
Co jsme komu udělali? 2

(Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?)

r.: P. de Chauveron, Francie, 2019

Naše oblíbená multikulturní a především „multibláznivá“ rodina z nesmírně úspěšné francouzské komedie se
po pěti letech vrací! Claude a Marie Verneuilovi čelí nové
krizi: všichni čtyři manželé jejich dcer, David, Rachid, Chao
a Charles, se totiž rozhodli opustit Francii. A každý z jiného,
poněkud kuriózního důvodu...

Léto s gentlemanem
r.: J. Adamec, ČR, 2019

Romantická komedie podle scénáře Jaromíra Hanzlíka je
režijním kinodebutem zkušeného televizního tvůrce Jiřího
Adamce (Sanitka, Pojišťovna štěstí). Anna (Alena Antalová)
tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto na chatě
kousek za Prahou. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur
(Jaromír Hanzlík), elegantní a šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního
zámku. Anna zažije pocity již dlouho nepoznané…

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):
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Senior Art (malý sál): Záhada Silver Lake
(Under the Silver Lake), USA
Doktor Martin, ČR/SR
André Rieu: koncert ze Sydney 2018 - seniorská sleva 50,- Kč
Světové malířství: Cézanne - Portraits of a Live
- seniorská sleva 50,- Kč
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Senior Art (malý sál): Zlatý podraz, ČR
Utop se, nebo plav (Le Grand Bain), Francie
Beautiful Boy, USA
Senior Art (malý sál): Svátky klidu a míru (Den tid på året), Dán
Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
Bolšoj Balet: La Bayadére - seniorská sleva 50,- Kč
Cena za štěstí, ČR
Senior Art (malý sál): Zjevení (L'Apparition), Francie
Bohemian Rhapsody, GB/USA
Senior Art (malý sál): Prase (Khook), Írán

KINO LUCERNA
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
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)

