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

1. MS PO
13:30 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko
14:30 • Po čem muži touží, ČR
16:30 • King Skate, ČR
16:45 Domestik, ČR/SR
18:30 • Po čem muži touží, ČR
20:30 • McQueen, GB

2. ÚT
16:15 Domestik, ČR/SR
16:45 • King Skate, ČR
18:30 • Po čem muži touží, ČR
19:30 FuckUp Night Prague Vol. XXVI
20:30 • McQueen, GB

3. ST
13:30 • Senior Art: Kryštůfek Robin (Christopher Robin), USA 
16:00 Domestik, ČR/SR
16:15 • King Skate, ČR
18:00 • Be2Can: O těle a duši (Testről és lélekről), Maďarsko

18:30 Be2Can: Zloději (Manbiki kazoku), Jap.
– slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji

20:15 • Be2Can: Toni Erdmann, SRN/Rak
21:00 Be2Can: Utøya, 22. července (Utøya 22. juli), Norsko

4. ČT
16:00 • Po čem muži touží, ČR
15:30 Be2Can: Zloději (Manbiki kazoku), Japonsko
18:00 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
18:30 Be2Can: Tvář (Twarz), Polsko
20:15 Be2Can: Soumrak (Napszállta), Maďarsko/Francie
20:45 • Be2Can: Naše malá sestra (Umimači diary), Japonsko

5. PÁ
13:00 Po čem muži touží, ČR
13:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
15:00 Be2Can: Utøya, 22. července (Utøya 22. juli), Norsko
16:00 • Po čem muži touží, ČR
17:00 Be2Can: Soumrak (Napszállta), Maďarsko/Francie
18:00 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
20:00 Be2Can: Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake), USA
20:45 • Be2Can: Po bouři (Umi jori mo mada fukaku), Japonsko

6. SO

12:30 • Bella a Sebastian 3 (Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre), 
Francie - česká verze

13:30 Be2Can: Nikdys nebyl (You Were Never Really Here), GB/Fra/USA
14:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
15:45 Be2Can: Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake), USA
17:15 • Be2Can: Scény z manželského života (Scener ur ett äktenskap), Švé
18:30 Be2Can: Láska mezi regály (In den Gängen), SRN
20:45 • Be2Can: Saulův syn (Saul fia), Maďarsko
21:00 Be2Can: Tvář (Twarz), Polsko

7. NE

12:30 • Bella a Sebastian 3 (Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre), 
Francie - česká verze

13:00 Be2Can: Nemilovaní (Нелюбовь), Rusko/Fra/SRN
14:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
15:30 Be2Can: Zloději (Manbiki kazoku), Jap.
17:15 • Be2Can: Fanny a Alexandr (Fanny och Alexander), Švé/Fra/SRN
18:00 Be2Can: Soumrak (Napszállta), Maďarsko/Francie
20:45 • Be2Can: Čteverec (The Square), Švédsko/SRN/Fra/Dán
21:00 Be2Can: 3 dny v Quiberonu (3 Tage in Quiberon), SRN/Rak/Fra

8. PO
13:30 Domestik, ČR/SR
15:15 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
16:00 Be2Can: 3 dny v Quiberonu (3 Tage in Quiberon), SRN/Rak/Fra
17:45 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
18:30 Be2Can: Modlitba (La Prière), Francie

20:30 • Be2Can: Zabití posvátného jelena (The Killing of a Sacred Deer), 
GB/Irl

20:45 Be2Can: Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake), USA
9. ÚT

15:15 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
16:30 Be2Can: Sedmá pečeť (Det sjunde inseglet), Švédsko
17:45 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
18:30 Be2Can: Poslední večery na Zemi (Di qiu zui hou de ye wan), Čína
20:30 • Be2Can: 3 dny v Quiberonu (3 Tage in Quiberon), SRN/Rak/Fra
20:45 Be2Can: Modlitba (La Prière), Francie

10. ST
13:30 • Senior Art: McQueen, GB
16:15 Po čem muži touží, ČR
17:00 • Toman, ČR/SR
18:15 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
20:00 • McQueen, GB
21:00 První člověk (First Man), USA /předpremiéra/ - Future Night

11. ČT
16:00 Po čem muži touží, ČR
17:30 • Domestik, ČR/SR

18:00 Festival izraelských filmů KOLNOA 2018: Panny (Virgins),
- slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji

20:00 • První člověk (First Man), USA
20:30 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA

12. PÁ
13:30 Chata na prodej, ČR
14:15 • První člověk (First Man), USA
16:00 Po čem muži touží, ČR
17:00 • Toman, ČR/SR
18:00 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
20:00 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:45 První člověk (First Man), USA

13. SO
11:30 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - česká verze

13:00 • McQueen, GB
13:30 Po čem muži touží, ČR
15:15 • Domestik, ČR/SR
15:30 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
17:45 • Escobar (Loving Pablo), Špa/Bul
20:30 • První člověk (First Man), USA

14. NE
13:00 • Bella a Sebastian 3, Francie - česká verze

13:30 Po čem muži touží, ČR
15:00 • McQueen, GB
15:30 Mamma Mia: Here We Go Again!, USA
17:15 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
18:00 HARE KRIŠNA! Mantra, hnutí a Svámí, který to všechno začal 
20:00 • První člověk (First Man), USA

15. PO
13:30 Toman, ČR/SR
14:45 • Domestik, ČR/SR
16:15 Po čem muži touží, ČR
17:15 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
18:15 Mamma Mia: Here We Go Again!, USA
20:00 • Zloději (Manbiki kazoku), Japonsko
20:30 Filmové legendy s Expres FM: Vlasy (Hair), USA
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24. ST
13:30 • Senior Art: Zloději (Manbiki kazoku), Japonsko
16:00 • Hovory s TGM, ČR
17:00 Když draka bolí hlava, ČR/SR - slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji

17:45 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
25. ČT

16:15 • Hovory s TGM, ČR
16:30 Když draka bolí hlava, ČR/SR
18:15 • Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie

18:30 Cine Argentino: To jsem já, Tita z Buenos Aires (Yo soy así, Tita de 
Buenost Aires) - slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji

20:30 • Zlý časy v El Royale (Bad Times at the El Royale), USA
26. PÁ

13:30 Hovory s TGM, ČR
13:45 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
16:15 • Hovory s TGM, ČR
16:30 Když draka bolí hlava, ČR/SR
18:15 • Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
18:30 Cine Argentino: Kdo miluje nenávidí (Los que aman odian)
20:30 • Zlý časy v El Royale (Bad Times at the El Royale), USA
20:45 Cine Argentino: Naše dítě (Una especie de familia)

27. SO
13:45 • Zlatý podraz, ČR
14:00 Když draka bolí hlava, ČR/SR
16:00 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
16:15 • Hovory s TGM, ČR
18:15 • Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
18:30 Cine Argentino: Nikdo se nedívá (Nadie nos mira)
20:30 • Zlý časy v El Royale (Bad Times at the El Royale), USA
20:45 Cine Argentino: Lovecká sezóna (Temporada de caza)

28. NE
13:15 • Když draka bolí hlava, ČR/SR
14:00 Svět. malířství na plátnech kin: Já, Claude Monet (I, Claude Monet)
15:15 • Hovory s TGM, ČR
16:00 Bohemian Rhapsody, USA - předpremiéra

17:30 • Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
19:00 Cine Argentino: Naše poslední tango (Un tango más)
19:45 • Zlý časy v El Royale (Bad Times at the El Royale), USA

29. PO
13:30 Já, Maria Callas (Maria by Callas), Francie
14:15 • První člověk (First Man), USA
16:00 Zlatý podraz, ČR
17:00 • Toman, ČR/SR
18:30 Cine Argentino: Summit (La Cordillera)
20:00 • Jack staví dům (The House That Jack Built), Dán/Fra/SRN/Šv.

20:45 Cine Argentino: To jsem já, Tita z Buenos Aires
(Yo soy así, Tita de Buenos Aires)

30. ÚT
16:00 Zlatý podraz, ČR
17:00 • Toman, ČR/SR
18:15 Cine Argentino: Deset dní bez mámy (Mamá se fue de viaje)
20:00 • Jack staví dům (The House That Jack Built), Dán/Fra/SRN/Šv.
20:30 Cestovatelské kino: Skotsko

31. ST
13:30 • Senior Art: Tvář (Twarz), Polsko
16:00 Zlatý podraz, ČR
17:00 • Toman, ČR/SR
18:30 Moc a síla hypnózy - přednáška

20:00 • Jack staví dům (The House That Jack Built), Dán/Fra/SRN/Šv.

16. ÚT
15:45 • Po čem muži touží, ČR
16:15 Domestik, ČR/SR
17:45 • První člověk (First Man), USA
18:45 *Ladies Movie Night* Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
20:30 • Zloději (Manbiki kazoku), Japonsko

17. ST
13:30 • Senior Art: Ohrožené druhy (Espèces menacées), Fra/Bel
16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Po čem muži touží, ČR
18:15 • Das Filmfest: Divoké srdce (Wildes Herz), DE
19:00 Das Filmfest: Mackie Messer - Brechtův třígrošový film, DE/BE

20:15 • Das Filmfest: Magical Mystery aneb Návrat Karla Schmidta
(Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt), DE

18. ČT
16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Po čem muži touží, ČR
18:00 Das Filmfest: Tenkrát v zemi indiánů, DE/FR
18:15 • Das Filmfest: Jen jsme si hráli (Wir haben nur gespielt), DE
20:15 • Das Filmfest: Magical Mystery aneb Návrat Karla Schmidta, DE
20:30 Das Filmfest: Murer - Anatomie procesu, AT/LUX

19. PÁ
13:30 První člověk (First Man), USA
13:45 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Po čem muži touží, ČR
18:00 Das Filmfest: Pod vodou (Blue My Mind), CH

18:15 • Das Filmfest: Legenda o Timmovi neboli o chlapci, který prodal 
svůj smích (Timm Thaler oder das verkaufte Lachen), DE

20:15 • Das Filmfest: Staří ať umřou (Lasst die Alten sterben), CH
20:30 Das Filmfest: COPS (Cops), AT

20. SO
13:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
14:00 Když draka bolí hlava, ČR/SR - předpremiéra

16:00 Das Filmfest: Legenda o Timmovi neboli o chlapci, který prodal 
svůj smích (Timm Thaler oder das verkaufte Lachen), DE

16:15 • Das Filmfest: Cry Baby, Cry! (Nicht von schlechten Eltern), AT
18:00 Das Filmfest: Zázračné cvičení (Die Wunderübung), AT

18:15 • Das Filmfest: Hledání Ingmara Bergmana (Auf der Suche nach 
Ingmar Bergmann), DE/FR

20:15 • Das Filmfest: Casting (Casting), DE
20:30 Das Filmfest: Erik & Erika (Erik & Erika), AT/DE

21. NE
13:30 • Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
14:00 Když draka bolí hlava, ČR/SR - předpremiéra

16:00 Das Filmfest: Hördur - mezi světy (Hördur - Zwische den Welten), DE
16:15 • Das Filmfest:  Zahrada (Sommerhäuser), DE
18:00 Das Filmfest: Světlo (Licht)
18:15 • Das Filmfest: Komu se dobře daří (Dene Wos Guet Geit), CH
20:15 • Das Filmfest: Divoké srdce (Wildes Herz), DE
20:30 Das Filmfest: Ötzi, muž z ledu (Der Mann aus dem Eis), DE/AT/IT/LUX

22. PO
13:30 Zrodila se hvězda (A Star is Born), USA
16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Po čem muži touží, ČR
18:00 Das Filmfest: Magical Mystery aneb Návrat Karla Schmidta, DE
18:15 • Das Filmfest: Světlo (Licht)
20:15 • Das Filmfest: Jen jsme si hráli (Wir haben nur gespielt), DE
20:30 Das Filmfest: 303, DE

23. ÚT
16:00 Úsměvy smutných mužů, ČR
16:15 • Po čem muži touží, ČR
18:00 Das Filmfest: 3 dny v Quiberonu (3 Tage in Quiberon), DE/AT/FR
18:15 • Das Filmfest: Tady a teď (So was von da), DE
20:15 • Das Filmfest: Švýcar Chris (Chris the Swiss) /CH/DE/HR/FI
20:30 Das Filmfest: Mackie Messer - Brechtův třígrošový film, DE/BE



7. 10.   21:00* Be2Can 129,-
8. 10.   16:00* Be2Can 129,-
9. 10.   20:30* Be2Can 129,-   23. 10.   18:00* Das Filmfest 120,-

3 dny v Quiberonu
(3 Tage in Quiberon)
r.: E. Atef  |  SRN/Rak/Fra  |  2018  
115 min.  |  dopor. příst.: 15 let  |  do 
kin uvádí: FILM EUROPE  |  120,-/129,-

Romy Schneider - pro generace di-
váků zbožňovaná a  obdivovaná he-

rečka. Pro řadu z nás představovala také jakési naplnění romantického 
snu - byla přeci především noblesní císařovnou Sissi! 
Do francouzského letoviska Quiberon však přijíždí zlomená žena, uměl-
kyně na soumraku kariéry, matka, která se marně snaží navázat vztah 
k  vlastnímu dítěti, osobnost výrazně rozkolísaná sklony k  alkoholismu 
a depresím. V melancholických kulisách přímořského střediska má pod-
stoupit pomyslné vzkříšení, jehož součástí je vedle ozdravných procedur 
i  rozsáhlé interview, které přijíždí udělat novinář německého deníku 
Stern Michael a zdokumentovat fotograf Robert, hereččina dávná láska...

6. -7. 10.   12:30   14. 10.   13:00

Bella a Sebastian 3
(Belle et Sébastien 3,
le dernier chapitre)
 r.: C. Cornillac  |  Fra  |  2017  |  91 min.   
česká verze  |  dopor. přístup.: bez 
omez.  |  do kin uvádí: MIRIUS F.D. 
děti do 12 let 119,-  |  rodinné vstup-
né 417,- (2 dosp. + 2 děti)  |  139,-

Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou a Se-
bastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých 
štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na 
jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však své hory opustit nechce. 
Když se najednou objeví Joseph, bývalý vlastník Belly, je pevně přesvěd-
čen, že ji získá zpět. Sebastian si uvědomuje nebezpečí, které Belle i ště-
ňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno pro to, aby je ochránil.

28. 10.   16:00

Bohemian Rhapsody
r.: B. Singer & D. Fletcher  |  GB/
USA  |  2018  |  130 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 12 let  |  do kin uvádí: 
CINEMART  |  139,-

P R O  R O D I N Y

P Ř E D P R E M I É R A

Jediné, co je ještě pozoruhodnější než hudba skupiny Queen, je příběh 
samotného Freddie Mercuryho. Strhující životopisný snímek popisuje 
hudební dráhu skupiny i nekontrolovatelnou životní spirálu a osudy je-
jího hlavního protagonisty od založení skupiny až po památný koncert 
Live Aid v roce 1985.

1. 10.   16:45   2. 10.   16:15   3. 10.   16:00
8. 10.   13:30* 129,-   11. 10.   17:30   13. 10.   15:15
15. 10.   14:45   16. 10.   16:15

Domestik
r.: A. Sedlák  |  ČR/SR  |  2018  |  117 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let   
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-
/129,-

Roman je vrcholový cyklista, který se 
v současné době pomocí náročného 

cvičení a přísné životosprávy zotavuje ze zranění. Aby zlepšil svůj výkon, 
spí dokonce v kyslíkovém stanu, který si nechal postavit v ložnici. To ale 
těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti. S každou 
další nocí v kyslíkovém stanu se jejich vztah proměňuje. Podaří se jim 
v tomto klaustrofobním prostředí ještě znovu nadechnout? Minimalis-
tická studie rozpadu těla a vztahu v debutu Adama Sedláka, který byl 
v roce 2015 oceněn Filmovou nadací prvním místem za nejlepší nerea-
lizovaný scénář.

12. 10.   20:00   13. 10.   17:45

Escobar (Loving Pablo)
r.: F. L. de Aranoa  |  Špa/Bul  |  2017  
123 min.  |  doporučená přístupnost: 
15 let  |  do kin uvádí: BONTONFILM  
139,- 

Javier Bardem a  Penélope Cruz 
v  hlavních rolích životopisného 

snímku o  neznámějším kolumbijském miliardáři. Pablo Escobar byl 
brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce kokainového 
impéria a ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. Ale pro mnohé 
to byl jen Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný mile-
nec. Novinářka Virginia Vallejo poznala nejdříve Pabla: muže, jenž staví 
domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní džentlmen. Když 
objevila Escobara, nelítostného kriminálníka, bylo pozdě, byla už za-
milovaná. Escobarovo kriminální kokainové království stále roste. Má 
miliony dolarů, vlastní malou armádu, drogy prodává po tunách. Chybí 
mu ale jedna věc – respekt. Rozhodne se, že si ho vyslouží zabíjením. 
Vytoužený respekt mu má přinést krev a co nejvyšší částka na mezi-
národním zatykači. Pro americkou CIA se brzy stane nejdůležitějším 
cílem a tajný románek mladé novinářky pak příležitostí, jak Escobara 
dopadnout...

P Ř E D P R E M I É R A



14. 10.   18:00

HARE KRIŠNA!
Mantra, hnutí a Svámí,
který to všechno začal
(Hare Krishna! The Mantra, 
the Movement and the Swami 
Who Started It All)
 r.: John & Jean Griesser  |  L. Ross   
USA  |  2017  |  90 min.  |  doporučená 
přístup.: bez omezení  |  139,-

Filmový dokument o životě Šríly Prabhupády – sedmdesátiletého indic-
kého Svámího, který přijel do Ameriky bez podpory a peněz v bouřlivých 
šedesátých letech a zažehl celosvětovou kulturní revoluci duchovního 
vědomí známou jako hnutí Hare Krišna. 
První slavnostní veřejná premiéra filmu se uskutečnila v červnu 2017 
v New Yorku a od té doby film naplňuje kinosály po celém světě s tisíci 
a tisíci lidmi, kteří jsou fascinováni osobností a životním příběhem Šríly 
Prabhupády, zakladatele hnutí Hare Krišna.
K dnešnímu dni byl film promítán ve více než 35 zemích více než 2000 
krát. V roce 2017 získal film hlavní cenu na filmovém festivalu Illumina-
te v USA a řadu dalších ocenění.       

13. 10.   11:30

Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená 
(HT 3: Summer Vacation) 
 r.: G. Tartakovsky  |  USA  |  2018  |  87 
min.  |  česká verze  |  dopor. přístup.: 
bez omezení  |  děti do 12 let  |  115,-  
rodinné vstupné 405,- (2 dosp. + 2 
děti)  |  do kin uvádí: FALCON  |   135,-

S naší tolik oblíbenou rodinkou strašidel se tentokrát vypravíme na vý-
letní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hote-
lu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co 
může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu po exotické 
exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula 
zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajem-
ství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené 
snů noční můra.

P R O  R O D I N Y

24. 10.   16:00   25. – 27. 10.   16:15
/26. 10. též 13:30* 129,-/   28. 10.   15:15

Hovory s TGM
r.: J. Červenka  |  ČR  |  2018  |  80 
min.  |  doporuč. přístupnost: bez 
omezení  |  do kin uvádí: BONTON-
FILM  |  125,-

Martin Huba jako T.G. Masaryk a Jan 
Budař jako Karel Čapek. Je podzim 

roku 1928 a ti dva se setkávají v zahradě zámku v Topolčiankách. Čapek 
chce Masarykovi nabídnout část honoráře za knihu jejich rozhovorů, 
která vznikala celý předchozí rok a právě má vyjít jako příspěvek k osla-
vám 10. výročí mladé Československé republiky. Prezident ale není 
v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiž brání knihu vydat. Toto setkání 
nebude snadné. Čapek sice spěchá, celou situaci nemůže ale nechat 
bez odezvy a nechává se zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dce-
rách, o světě, o politice i politicích, o Češích, o lásce a o ženách. Masa-
ryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, 
ale muž z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek a světoná-
zorů odhaluje i schopnost vysoké politiky či dokonce intrik. Hovoří mimo 
jiné o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou 
velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedi-
nou zbraní jsou vycházkové hole a slova.

12. 10.   13:30

Chata na prodej 
r.: T. Pavlíček  |  ČR  |  2018  |  77 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

Rodiče prodávají starou chatu, pro 
kterou už nemají využití. Před pře-
dáním chaty novému majiteli se však 

matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek 
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost 
náročná. Děda už je duchem spíše nepřítomen, otec tyto akce odmítá, syn 
je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího 
se vztahu s přítelkyní. Babička je specialistkou na upřímné dotazy, které 
ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na chatu 
přibere svého úspěšného německého přítele, který se jediný na rodinný 
výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě 
u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, 
když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
V hlavních rolích Ivana Chýlková, David Vávra, Jan Kačer a Jana Synková.

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

PARTNEŘI KINA LUCERNA: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA



28. 10.   14:00

Já, Claude Monet
r.: P. Grabsky  |  GB  |  2016  |  90 min. 
dopor. přístup.: bez omez.  |  do kin 
uvádí: PŘENOSY DO KIN  |  250,-

S pomocí soukromých dopisů odha-
luje oceňovaný režisér Phil Grabsky 
ve svém novém filmu zcela nový po-

hled na muže, který se nejen se svými obrazy zasloužil o zrod impre-
sionismu, ale byl možná nejvlivnějším a  nejúspěšnějším malířem 19. 
a počátku 20. století. Přesto, a snad právě snad proto, Monetův život 
představuje strhující příběh muže, jenž pod rouškou svých sluncem roz-
jasněných pláten trpěl pocity deprese a osamělosti a dokonce inklinoval 
k sebevraždě. Jak se ale jeho umění vyvíjelo a jeho láska k zahradničení 
vedla ke slávě jeho zahrady v Giverney, objevuje se v jeho dopisech hu-
mor, porozumění a láska k životu.

25. – 27. 10.   18:15   28. 10.   17:30   29. 10.   13:30*

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 barvi-
tý film je složen z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných 
fotografií, osobní korespondence, nahrávek a vzácných zákulisních scé-
n…O slavné divě se dozvíme téměř vše.

29. – 31. 10.   20:00

Jack staví dům
(The House That Jack Built)
r.: L. von Trier  |  Dánsko/Fra/SRN/
Šv.  |  2018  |  155 min.  |  doporuč. 
přístupnost: 18 let  |  do kin uvádí: 
AEROFILMS  |  139,-

Pro sériového vraha Jacka (Matt 
Dillon) je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží 
během let vybrousit k  dokonalosti. I  přes jeho vysokou inteligenci se 
policie pomalu přibližuje, zatímco Jack na cestě k dokonalé vraždě víc 
a víc riskuje. Ponurý, chytrý i groteskně humorný snímek nás zavádí do 
USA 70. let. Kontroverzní génius Lars von Trier (Nymfomanka, Melan-
cholia) jej poprvé představil na festivalu v Cannes.

20. - 21. 10.   14:00   24. 10.   17:00
25. - 26. 10.   16:30   27. 10.   14:00
28. 10.   13:15

Když draka bolí hlava
r.: D. Rapoš  |  ČR/SR  |  2018  |  95 
min.  |  doporuč. přístup.: bez ome-
zení  |  do kin uvádí: BOHEMIA M.P. 
děti do 12 let 119,-  |  rodinné vstup-
né 417,- (2 dosp. + 2 děti)  |  139,-

Zbrusu nová výpravná česko-sloven-
ská pohádka s Karlem Gottem, jeho dcerou Charlottou, Miroslavem Ši-
můnkem, Jánem Koleníkem a Kamilou Magálovou v hlavních rolích.
Barborka s  Tomíkem tráví prázdniny u  babičky a  dědy v  kovárně pod 
Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý 
dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně 
s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hla-
va mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzni-
ku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité 
kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství 
Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, 
kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou 
moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?

1. 10.   16:30   2. 10.   16:45   3. 10.   16:15

King Skate
r.: Š. Šafránek  |  ČR  |  2018  |  80 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  125,-

První celovečerní dokument o vzni-
ku skateboardingu v  Českosloven-
sku je strhujícím svědectvím o hle-

dání svobody ve společnosti sužované komunistickým režimem. 
Přilepit se k  betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v  pohybu. 
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. 
Láska na první pohled. Nekonečný mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy 
českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, ne-
zlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

3. 10.   13:30

Kryštůfek Robin
(Christopher Robin)
r.: M. Forster  |  USA  |  2018  |  104 
min.  |  české titulky  |  doporučená 
přístupnost: bez omezení  |  do kin 
uvádí: FALCON  |  129,-

S V Ě TO V É  M A L Í Ř S T V Í P R O  R O D I N Y



Jeden z nejemotivnějších filmů letošního roku nám představuje již do-
spělého Kryštůfka Robina (Ewan McGregor), který pracuje do vyčerpání 
v zaměstnání, ve kterém je ale mizerně placený a kde navíc nemá ani 
jistou budoucnost. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje natolik, že mu 
na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Kryštůfek docela zapomněl na 
své idylické dětství strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým med-
vídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní potrhaným a ošuntělým 
Medvídkem Pú opět setká, jejich přátelství opět vzplane a připomene 
Kryštůfkovi nekonečné dny dětských radovánek a  hrátek, které jako 
malý chlapec zažíval. Po nešťastné příhodě s Kryštůfkovým kufříkem se 
Pú se zbytkem party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra vydají ze Stokorco-
vého lesa do Londýna, aby pomohli Kryštůfkovi jeho věci najít… protože 
nejlepší přátelé si vždycky pomáhají.

14. 10.   15:30   15. 10.   18:15

Mamma Mia: Here We 
Go Again! 
r.: Ol Parker  |  USA  |  2018  |  114 min.  
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: CINEMART  |  135,-

Přesně deset let po uvedení prvního 
dílu přichází do kin pokračování ve-

leúspěšného muzikálu plného písní skupiny ABBA. 
Snímek tentokrát nabídne divákům hned dva příběhy v  jednom. S tím 
prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) 
čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a  netušila, že 
brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ost-
rov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně deset 
let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší dcera Don-
ny Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodinné-
ho hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí 
podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků a tak trochu ne-
vítané babičky (Cher). Oba příběhy se rafinovaně proplétají a propojují 
písničkami švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými 
aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se 
předtím nedostalo.

1. -2. 10.   20:30   10. 10.   13:30, 20:00
13. 10.   13:00   14. 10.   15:00

McQueen
r.: Bonhôte & Ettedgui  |  GB  |  2018 
111 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let  
do kin uvádí: AEROFILMS  |  125,-

Příběh Alexandra McQueena je mo-
derní, leč poněkud gotická pohádka 
o  obyčejném chlapci z  dělnického 

Východního Londýna, který spoutal vlastní démony a  stal se globální 
hvězdou módního návrhářství. Dokument sleduje mimořádný osud jed-

noho z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí, který v 27 letech sta-
nul v čele Givenchy, aby následně založil svou vlastní úspěšnou módní 
značku. Ukazuje divokou krásu a odvážnost jeho originálních modelů, 
které šokovaly veřejnost a  nadchly zástupy celebrit od Lady Gaga po 
Sarah Jessicu Parker, a současně nahlíží do niterného světa inspirativní 
i zmučené duše radikálního génia. Skrze rozhovory s  jeho nejbližšími 
kolegy a přáteli, rodinou i s návrhářem samotným poprvé rozkrývá i svá 
osobní traumata, která silně ovlivnila jeho tvorbu a  zřejmě mu také 
předčasně zkrátila život.

17. 10.   13:30

Ohrožené druhy
(Espèces menacées)
r.: G. Bourdos  |  Francie/Bel  |  2017  
105 min.  |  doporuč. přístup.: 12 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

Francouzské psychologické drama 
vykresluje velmi poutavě vzájemně 

propojené osudy tří rodin. Joséphine a Tomas mají krátce po svatbě, 
ale za zdánlivým štěstím odkrývají Joséphininy rodiče temnější realitu. 
Mélanie oznamuje rodičům, že je těhotná, ovšem budoucí otec má do 
ideálního zetě poněkud daleko. A Anthony, zasněný student nemající 
štěstí v lásce, se musí postarat o svou matku, která začíná být nezvla-
datelná...

11. 10.   18:00

Panny (Virgins)
r.: K.B. Rafael  |  Francie/Izrael/Bel. 
2017  |  91 min.  |  doporuč. přístup-
nost: 15 let  |  do kin uvádí: KOLNOA 
130,-

Hlavní postavou koprodukčního 
snímku, jenž v  Lucerně slavnostně 

zahájí Festival izraelského filmu, je dospívající Lana, která má po krk 
ospalého města i své matky a  její krachující kavárny na pláži. Všech-
no by mohl změnit mladý novinář a zpráva, že poblíž města se objevila 
mořská panna. Vizuálně poetický snímek přenese svou atmosférou di-
váka zpět do vzpurného a křehkého období dospívání.

F E S T I VA L  I Z R A E L S K É H O  F I L M U

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



1. 10.   14:30, 18:30   2. 10.   18:30   4. 10.   16:00, 18:30
5. 10.   13:00* 129,-, 16:00   10. 10.   16:15
11. -12. 10.   16:00   13. -14. 10.   13:30
15. 10.   16:15   16. 10.   15:45   17. 10.   16:15
18. -19. 10., 22.-23. 10.   16:15

Po čem muži touží
r.: R. Havlík  |  ČR  |  2018  |  95 min.   
doporuč. přístupnost: bez omezení 
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-/129,-

V  nové české komedii s  hvězdným 
obsazením v  čele s  Jiřím Langma-
jerem a Annou Polívkovou, je hlavní 

postavou charismatický cynik Karel Král, tak trochu šovinista, ale jinak 
sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí. Navíc je šéfredaktorem ča-
sopisu Playboy. Jednoho dne ale jeho nevázaný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a  poklesu prodejnos-
ti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena 
mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfre-
daktorka 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 Ka-
rel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zol-
tany (Pavla Tomicová) se stal ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako 
Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fun-
govat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy v životě opravdu snazší...

10. 10.   21:00
* 170,- /předpremiéra/ - Future Night   11. 10.   20:00
12. 10.   14:15, 20:45   13. 10.   20:30   14. 10.   20:00
16. 10.   17:45   19. 10.   13:30   29. 10.   14:15

První člověk (First Man)
r.: D. Chazelle  |  USA  |  2018  |  138 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let          
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

Před padesáti lety se půl miliardy lidí 
mačkalo u  televizorů, aby v přímém 
přenosu sledovali přistání posádky 

Apolla 11 na Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slav-
nou větu „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, 
který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, 
byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla éra, která tomu-
to letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to privilegium 
udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Příběh filmu začíná v roce 1962, kdy 
Armstrong začíná pracovat jako pilot pro NASA a kdy se vyrovnává s ro-
dinnou tragédií. Pro práci, která představovala permanentní koketování 
se smrtí, si těžko mohla NASA vybrat vhodnějšího aspiranta. Armstrong 
(Ryan Gosling) není vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobro-

F I L M  M Ě S Í C E

volně a  s  frajerským nadhledem, na druhou stranu ale ani nepanikaří 
v situacích, kdy mu jde o život. Jeho základním charakterovým rysem je 
klid. Klid ve chvíli, kdy se ve zkušebním modulu řítí k zemi volným pádem, 
klid, když odpovídá synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy 
dělá onen historický první krok. Protiváhou tomuto klidu je pak absolut-
ní neklid jeho manželky a její vnitřní drama, s jakou prožívá jeho každý 
úspěch, a možnost, že se třeba už nikdy nevrátí domů...

10., 12. 10.   17:00   15. 10.   13:30* 129,-   29. - 31. 10.   17:00

Toman
r.: O. Trojan  |  ČR  |  2018  |  145 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: FALCON  |  139,-/129,-

Filmové drama režiséra a  produ-
centa Ondřeje Trojana s  Jiřím Ma-
cháčkem 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 pováleč-
ném 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.

4. 10.   18:30 Be2Can   6. 10.   21:00 Be2Can   31. 10.   13:30

Tvář (Twarz)
r.: M. Szumowska  |  Polsko  |  2018   
91 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let 
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  129,-

Hlavní hrdina snímku, maloměstský 
podivín a excentrik Jacek, miluje mu-
ziku, svoji dívku, malé auto a  svého 

psa. Pracuje na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší socha Ježíše na světě. 
Když jej nečekaně zmrzačí tragická nehoda, obrátí se k němu oči celé 
země – Jacek se totiž stane prvním občanem Polska, který podstoupí 
transplantaci obličeje. Snímek je nekonvenční bajkou o vnitřní síle a krá-
se, která virtuózně kloubí realismus, fantazijní prvky a černý humor. Reži-
sérka Szumowska (oceněna za režii tohoto snímku na festivalu v Berlíně) 
záměrně pracuje s rozvolněnou strukturou, jejíž nevyzpytatelnost ještě 
umocňuje rafinovanými hrátkami s ostřením. Výsledkem je nekompro-
misní, ale zároveň mimořádně zábavná studie krize identity, která umně 
přepíná z komisní frašky do jízlivého společenského komentáře.

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:



17. 10.   16:00   18. - 19.10, 22.- 23. 10.   16:00

Úsměvy smutných mužů
r.: D. Svátek  |  ČR  |  2018  |  92 min. 
doporučená. přístup.: 15 let  |  do kin 
uvádí: BONTONFILM  |  139,-

Příběhy úspěšných mužů, kteří se 
přes dno lahve dostali na samotné 
dno života. Na dno, odkud vede už 

jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s  chlastem potkává Josef třeba 
Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závo-
du světa – Ironman. Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že 
je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém 
gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou ne-
vlastní dcerou až příliš daleko. Všichni z různých důvodů pili ve velkém 
stylu první ligu, někdo sám doma jiný jako tahoun v hospodě. Pod do-
hledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak 
lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak naopak těžká je cesta 
ze závislosti ven. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná šance je 
nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton? V hlavních 
rolích: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý a Simona Babčáková.

15. 10.   20:30

Vlasy (Hair)
r.: Miloš Forman  |  USA  |  1979  |  121 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let 
do kin uvádí: AČFK  |  139,-

Claude Bukowski (John Savage) má 
brzy narukovat, a  tak si chce po-
slední dny v civilu v New Yorku užít. 

Náhodou potkává skupinku hippies a dámu na koni – Sheilu (Beverly 
D´Angelová), která se mu okamžitě zalíbí. Hippies jej přivedou k dro-
gám a druhý den jeden z party zjistí, kdo je ona dáma na koni. Vetřou 
se na oslavu, jíž se Sheila účastní, ovšem jejich anarchistické chování 
vyústí v zatčení a soud. Mají na výběr třicet dnů káznice, nebo zaplatit 
padesát dolarů. Hippies pochopitelně peníze nemají, ale Claude ano. 
Stačí pouze na kauci pro jednoho z  nich, a  tak od soudu odchází šéf 
hippies Berger (Treat Williams). Ten slibuje, že další peníze přinese. 
Claude s Bergerem se stanou velkými kamarády a skamarádí se i se 
Sheilou, jenže za dveřmi je strašák války ve Vietnamu.

1. 10.   13:30

Všechno bude
r.: O. Omerzu  |  ČR/Slovin./Pol/SR   
2018  |  85 min.  |  dopor. příst.: 12 let 
do kin uvádí: CINEMART  |  129,-

FILMOVÉ LEGENDY S EXPRES FM

Ve snímku, oceněném na letošním karlovarském festivalu cenou za re-
žii pro mladého režiséra Olma Omerzu, podniká čtrnáctiletý rošťácký 
outsider Mára a jeho kamarád, teprve dvanáctiletý Heduš, cestu za svo-
bodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku 
(Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají 
si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy 
Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s  poli-
cistou (Martin Pechlát) a  my spolu s  nimi váháme, co je realita a  co 
smyšlený chlapecký svět. Někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od 
té vyfantazírované…

27. 10.   13:45   29. – 31. 10.   16:00

Zlatý podraz
r.: R. Špaček  |  ČR  |  2018  |  106 min.  
doporuč. přístupnost: 12 let  |  do kin 
uvádí: FALCON  |  139,-

Příběh o  vášnivé lásce, basketba-
lu a  životě ve stínu politiky začíná 
v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří 

osudová láska mladého právníka a sportovce Franty k tanečnici Michel-
le, s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketba-
lu 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 funkci-
onář Hrabal (Ondřej Malý), vrcholí v roce 1951, kdy Evropu už na mnoho 
let rozdělila železná opona.

3. 10.   18:30* 129,- Be2Can   4., 7. 10.   15:30* 129,- Be2Can
15. 10.   20:00   16. 10.   20:30
24. 10.   13:30* 129,-

Zloději (Manbiki kazoku)
r.: H. Kore‘eda  |  Japonsko  |  2018   
121 min.  |  doporuč. přístup.: 15 let  
do kin uvádí: FILM EUROPE  |  139,-
/129,-

Hlavní postavou letošní hitu japon-
ských kin (snímek vidělo jen za první 

víkend více než 600.000 diváků!) je Osam, gastarbajtr, který si přivydě-
lává kradením v obchodech. Do řemesla zasvěcuje i svého syna. Oba žijí 
v provizorním domě na periferii a s dalšími členy domácnosti tvoří ro-
dinu, na které je podivné mnohem více než jen způsob obživy. Do rutiny 
krádeží zasáhne holčička, která si osaměle hraje v mrazu na balkoně. 
Osamu se rozhodne, že vzít si dítě, které rodiče zanedbávají, není zločin. 
Jeho čin vede k odhalení tajemství uvnitř rodiny zlodějů a zpochybnění 
toho, co vlastně pod pojmem rodina rozumíme. Koreedův film je cit-
livým, vrstevnatým a  rafinovaným dramatem o  bezpodmínečné lásce 
a důstojnosti chudých.



25. – 27. 10.   20:30   28. 10.   19:45

Zlý časy v El Royale
(Bad Times at the 
El Royale)
r.: D. Goddard  |  USA  |  2018  |  140 
min.  |  doporuč. přístupnost: 15 let  
do kin uvádí: CINEMART  |  139,-

Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemství, se setkává v ho-
telu El Royale, který má svou vlastní temnou minulost... Mysteriózní 
krimithriller s  Chrisem Hermsworthem, Dakotou Johnson a  Jeffem 
Bridgesem v hlavních rolích.

4. 10.   18:00   5. 10.   13:30, 18:00
6. – 7. 10.   14:30   8. – 9. 10.   15:15, 17:45
10. 10.   18:15   11. 10.   20:30   12. 10.   18:00
13. 10.   15:30   14. -15. 10.   17:15
16. 10.   18:45* 159,- Ladies Movie Night   19. 10.   13:45
20. – 22. 10.   13:30 /22.10* 129,-/
24. 10.   17:45   26. 10.   13:45   27. 10.   16:00

Zrodila se hvězda 
(A Star is Born)
r.: B. Cooper  |  USA  |  2018  |  136 
min.  |  doporuč. přístupnost: 12 let    
139,-/129,-

Bradley Cooper a Lady Gaga v hlav-
ních rolích dechberoucího romantic-

kého hudebního dramatu. Pro čtyřnásobného držitele oscarové nomi-
nace na Bradleyho Coopera je tento film navíc jeho režijním debutem. 
Cooper ve filmu představuje hvězdu country Jacksona Mainea, který 
objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally. Když se oba vrhnou do 
vášnivého milostného vztahu, Jack přiměje Ally k vystupování v záři re-
flektorů a katapultuje ji tak ke slávě. Ale když Allyin raketový start za-
stíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých 
pódiích a o to více se potýká se svými vnitřními démony.

F I L M  M Ě S Í C E

partneři filmu měsíce 
v kině Lucerna:

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

ÚČET, CO  
PŘED VÁMI  
NIC NESKRÝVÁ

MŮJÚČET  
PLUS

ZA 39 KČ MĚSÍČNĚ

kb.cz 800 521 521

22610 KB MUP Lucerna 100x70 v01.indd   1 20.09.18   14:20

www.ladiesmovienight.cz

v kinosálu

PALÁCE
LUCERNA

S PETROU LAMLOVOU

16. října 2018
od 18.45 hodin

hoj Pajo,

Mohu poprosit během 
uterka pripravit inzerci na 
srpnovou LMN?

Klasicka cervena anse

Datum: 21. 8. 2018

Plakat v příloze
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RODINNÉ 
   VÍKENDY

V KINĚ 
   LUCERNA

6. - 7. 10.
13. 10. 20. - 21. 10.,

27. - 28. 10.

PARTNEŘI:

Pro každé DÍTĚ je připraven 
DÁREK: bonbóny NIMM2

12.10. 20:30

VLASY

EXPRESRADIO A KINO LUCERNA PŘINÁŠEJÍ

NOVÝ FILMOVÝ CYKLUS

FILMOVÉ LEGENDY

V LUCERNĚ S EXPRESRADIEM

VSTUPNÉ

139Kč

FILMOVÉ LEGENDY
Kolnoacz | www.kolnoa.cz

festival
izraelského

fi lmu

10.–14. 10. 2018
2. ROČNÍK

Kino Pilotů
Kino 35

Kino Lucerna
Praha

80912-KOLNOA2018-inz-100x70-nahled-1.indd   1 13.09.18   13:20



FESTIVAL AUSTRALSKÝCH
A NOVOZÉLANDSKÝCH FILMŮ

2. - 7. listopadu 2018

LUCERNA / PONREPO

www.aussieakiwi.cz

CINE 
ARGENTINO
7. ROČNÍK FESTIVALU ARGENTINSKÉHO FILMU V PRAZE

25. – 30. 10. 2018

www.cineargentino.cz





V KINECH OD 11. ŘÍJNA
FILM OSCAROVÉHO® REŽISÉRA DAMIENA CHAZELLA

SCÉNÁŘ JOSH SINGER  
REŽIE DAMIEN CHAZELLE  

KNIHU VYDÁVÁ 
NAKLADATELSTVÍ

prvni_clovek_inzerce_100x210_02.indd   1 20.9.18   13:52
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úterý
30. 10. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inz.pdf   1   22/08/18   10:32



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

PO 1.10. 13:30 Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko
ST  3.10. 13:30 Senior Art: Kryštůfek Robin, USA 
PÁ  5.10. 13:00 Po čem muži touží, ČR
PO  8.10. 13:30 Domestik, ČR/SR
PO  8.10. 16:00 Be2Can: 3 dny v Quiberonu, SRN/Rak/Fra
ST  10.10. 13:30 Senior Art: McQueen, GB
PÁ  12.10. 13:30 Chata na prodej, ČR
PO  15.10. 13:30 Toman, ČR/SR
ST  17.10. 13:30 Senior Art: Ohrožené druhy, Fra/Bel
PÁ  19.10. 13:30 První člověk, USA
PO  22.10. 13:30 Zrodila se hvězda, USA
ST  24.10. 13:30 Senior Art: Zloději, Japonsko
PÁ  26.10. 13:30 Hovory s TGM, ČR
NE  28.10. 16:00 Svět. malíř. na plátn. kin: Já, Claude Monet - senior. sleva 50,- kč

PO  29.10. 13:30 Já, Maria Callas, Francie
ST  31.10. 13:30 Senior Art: Tvář, Polsko

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

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

KINO LUCERNA

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

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

TIPY NA LISTOPAD 2018:
Balón (Ballon)
r.: M Herbig, SRN, 2018
Napínavý příběh o vzdoru a touze po svobodě, natoče-
ný podle skutečných událostí, nás zavede do NDR roku 
1979. Dvě běžné rodiny, toužící po životě ve svobodné 
zemi, vymyslí v tajnosti velký plán útěku na západ: po-
staví horkovzdušný balón, se kterým se všech osm členů 
obou rodin pokusí přeletět nad Berlínskou zdí...

Ten, kdo tě miloval
r.: J. Pachl, ČR, 2018
Nový český film podle knihy Marie Poledňákové. Poli-
cista Kalina (Pavel Řezníček) byl podle všeho milující 
manžel a skvělý otec. Bohužel se stal obětí autonehody 
a z pozice ducha nyní sleduje vyšetřování vlastního úmr-
tí. Dochází při něm k mnoha humorným a nečekaným 
situacím, protože vyšetřování vede spíš jeho rodina, než 
členové policejního sboru… V dalších rolích: Soňa Noris-
ová, Eva Holubová, Lukáš Vaculík a Hynek Čermák.


