KINO
LUCERNA
9/2019
PROGRAM
VELKÉHO A MALÉHO SÁLU
NA MĚSÍC ZÁŘÍ

1. MS NE
Mia a bílý lev (Mia et le lion blanc), Fra/SRN/JAR
12:00
- česká verze 135,13:00

•

14:00
15:00

•

16:15
17:15
19:15
19:45

•
•
2.

13:30
13:45
15:45
18:00
18:15

•
•
•

20:00
20:30

•
3.

16:45
17:15

•

19:30

•
4.

13:30

•

15:45
17:45
18:15

•
•

20:00
20:30

•
5.

16:30
17:45
19:30

•
•

20:00
6.
13:30
14:00
15:30
16:30
17:45
19:30
20:00

•
•
•

Angry Birds ve filmu 2, USA - česká verze
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Přes prsty, ČR 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 149,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 145,Tenkrát v Hollywoodu, USA/GB 149,Yesterday, GB 145,PO
Nikdy neodvracej zrak
(Werk ohne Autor), SRN/Itálie 130,Hodinářův učeň, ČR/SR 139,Diego Maradona, GB 130,Ženy v běhu, ČR 135,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 149,Spalovač mrtvol, ČSR - Engl. Subt. 130,ÚT
Přes prsty, ČR 139,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 139,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 149,ST
Senior Art: V lásce a válce (I krig & kærlighed),
Dánsko/SRN/ČR 130,Diego Maradona, GB 130,Přes prsty, ČR 139,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 149,Spalovač mrtvol, ČSR - Engl. Subt. 130,ČT
To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 139,Přes prsty, ČR 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 149,PÁ
Pavarotti, GB/USA 130,Ibiza, Francie 139,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 139,Přes prsty, ČR 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 149,-

7.
12:30

•

13:15
14:30
15:30
16:30
17:45
19:30
20:00

•
•
•
8.

13:30

•

14:00
15:45
17:00
18:45
19:30

•
•
9.

13:30
15:45
16:30

•

18:00
19:30

•

20:00
10.
15:30
16:30
17:45
19:30
11.
13:30
16:15
16:30

•
•
•
•

18:30
19:30
21:00
12.
16:00
16:30
19:30

•

•
•

SO
Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Přes prsty, ČR 145,Ibiza, Francie 145,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 145,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,Přes prsty, ČR 145,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,Tenkrát v Hollywoodu, USA/GB 145,NE
Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Přes prsty, ČR 145,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,PRAGUE CELLO QUARTET - živý koncert 390,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,PRAGUE CELLO QUARTET - živý koncert 390,PO
Přes prsty, ČR 130,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 139,Co jsme komu zase udělali (Qu‘est-ce qu‘on a encore
fait au Bon Dieu?, Francie 135,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 145,ÚT
Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 139,Přes prsty, ČR 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,ST
Senior Art: Bouřlivé výšiny (Wuthering Heights), GB 130,Přes prsty, ČR 139,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 139,Panství Downton (Downton Abbey), GB - předpremiéra,
vstupenky v prodeji 145,To: Kapitola 2 (It: Chapter Two), USA 145,Zatoulaný (Sauvage), Francie 145,ČT
Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 139,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,-

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

13.
13:30
14:00
16:15
17:00
18:30
19:30
20:30
14.
13:45
14:00
15:45
17:00
18:00
19:30
15.
13:00

•
•
•
•
•
•
•

13:45

•

15:45
16:00
18:00
18:30
16.
13:30
14:00
15:30
16:30
19:30
17.
16:00
16:30
18:45
19:30
18.
13:30
15:45
16:30

•

18:15

•

18:30
20:45
21:00

•

•

•
•
•

•
•
•
•

PÁ
Přes prsty, ČR 130,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 139,Přes prsty, ČR 139,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Stehy (Šavovi), Srb/Slo/Chor/BH, 145,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,SO
Môj dedo spadol z Marsu, SR/ČR/Chor/Nor - slovenská
verze 145,- děti 125,- (435,- rod. vstup. 2 dosp. + 2 děti)
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Stehy (Šavovi), Srb/Slo/Chor/BH, 145,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,NE
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Môj dedo spadol z Marsu, SR/ČR/Chor/Nor - slovenská
verze 145,- děti 125,- (435,- rodinné vst. 2 dosp. + 2 děti)
Bez věcí nad věcí (100 Dinge), SRN - česká verze 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Stehy (Šavovi), Srb/Slo/Chor/BH, 145,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,PO
Ibiza, Francie 130,Přes prsty, ČR 139,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 139,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,ÚT
Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 139,*Ladies Movie Night* Přes prsty, ČR 159,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,ST
Senior Art: Zatoulaný (Sauvage), Francie 130,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Přehlídka balkánských filmů: Agape, Chorvatsko 130,Přehlídka balkánských filmů: Jižní vítr (Južni vetar),
Srbsko 130,Cestovatelské kino: Skotsko, 139 Kč
Přehlídka balkánských filmů: Ivan, Slovinsko 130,Future Night: Ad Astra, USA/Brazílie - předpremiéra

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

• Projekce v malém sále

19.
13:00
16:00

•

16:15
18:30

•

18:45
20:15
20:45
20.
18:30
19:00
20:45
21.

•

•

13:30

•

15:45
18:00
19:30
20:30
22.

•
•

13:00

•

14:00
15:15

•

•

16:30
17:30
18:30
20:30
23.
13:30
14:00
16:00
17:00
18:15
19:30
24.
16:00
16:30
18:00

•
•

•
•
•
•
•

19:30
20:30
25.
13:30
16:45
17:30
20:30

•
•
•
•

ČT
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 130,Přehlídka balkánských filmů: Rok opice (Godina na
majmunot), Makedonie/Srb./Slov./Kosovo 130,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Přehlídka balkánských filmů: Otevřená (Otvorena),
Srbsko 130,Bluesman - slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji
Přehlídka balkánských filmů: Comic Sans, Chorv. + k.f.
Teleport Zovko 130,Ad Astra, USA/Brazílie 145,PÁ
Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Ad Astra, USA/Brazílie 145,SO
Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,NE
Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Bolest a sláva (Dolor y gloria), Španělsko 145,Světové malířství na plátnech kin:
Já, Claude Monet 250,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Ad Astra, USA/Brazílie 145,PO
Panství Downton (Downton Abbey), GB 130,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 139,Přes prsty, ČR 139,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,SmartTalk
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,ÚT
Přes prsty, ČR 139,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,FuckUp Night Prague Vol. XXXII
- vstupenky na fuckupnights.cz
Ad Astra, USA/Brazílie 145,ST
Stehy (Šavovi), Srb/Slo/Chor/BH 130,Panství Downton (Downton Abbey), GB 139,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 139,Ad Astra, USA/Brazílie 145,-

26.
17:30

•

20:30

•

27.
13:00
14:00
16:15
16:30

•
•

18:30
20:30
20:45
28.
13:00

•

13:30

•

15:45
16:00

•

17:45

•

18:15
20:15
20:45
29.

•

13:00

•

13:30
15:00

•

16:30
18:00

•

18:45
20:00
30.
13:30

•

15:00

•

16:00
17:00

•

18:15
19:00

•

20:30

ČT
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York),
USA 145,PÁ
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 130,Ad Astra, USA/Brazílie 139,Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR 130,Aquarela, GB 130,Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York),
USA 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Národní třída, ČR/SRN 145,SO
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Aquarela, GB 130,Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR 130,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 145,Deštivý den v New Yorku
(A Rainy Day in New York), USA 145,Panství Downton (Downton Abbey), GB 145,Národní třída, ČR/SRN 145,NE
Hodinářův učeň, ČR/SR
145,- děti 125,- (435,- rodinné vstupné 2 dosp. + 2 děti)
Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 145,Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR 130,Aquarela, GB 130,Deštivý den v New Yorku (A Rainy Day in New York),
USA 145,Národní třída, ČR/SRN 145,PO
Panství Downton (Downton Abbey), GB 130,Deštivý den v New Yorku
(A Rainy Day in New York), USA 139,Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, ČR 130,Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in Hollywood), USA/GB 139,Láska na druhý pohled (Mon inconnue), Francie 135,Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr 145,Deštivý den v New Yorku
(A Rainy Day in New York), USA 145,-

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

• Projekce v malém sále

Promítáme od 18.9.

Ad Astra

r.: J. Gray | USA/Bra | 2019 | 115
min. | doporuč. přístup.: … | žánr:
dobrodružný sci-fi thriller
Brad Pitt, Liv Tyler a Tommy Lee Jones v hlavních rolích příběhu astronauta, který putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného otce a odhalil
tajemství, která zpochybňují podstatu lidské existence a naše místo ve
vesmíru.

18.9. od 16:30

PŘEHLÍDKA BALKÁNSKÝCH FILMŮ

Agape

r.: B. Schmidt | Chorvatsko | 2017
75 min. | doporuč. přístup.: 12 let
žánr: drama
Miran rozhodně nesplňuje tradiční
představu o tom, jak vypadá katolický kněz. Po městě se prohání závratnou rychlostí na silné motorce, chodí do posilovny, na bazén, hraje
počítačové hry a po kázání se nebojí sednout si v blízké zahrádce na
pivo. U svých farníků, sdružených okolo moderního záhřebského kostela, je však velmi oblíben. Kromě kázání v kostele vede také výuku
náboženství v třídě problematických adolescentů pocházejících z větší
části z dětského domova. Ke svým žákům, zvláště pak k dospívajícímu
sirotkovi Goranovi, má velmi kamarádský vztah. Goran jej nepokrytě obdivuje a jejich vztah se nejvíce podobá vztahu otce a syna. Když ale do
třídy přijde nový žák - starší, velmi inteligentní a citlivý Gabriel, obrací
se Miranova pozornost hlavně na něj. Goran to vnímá jako zradu a Mirana obviní ze sexuálního zneužívání.

1.9. od 13:00

Angry Birds ve filmu 2

r.: T. Van Orman | J. Rice | USA
2019 | 97 min. | doporuč. přístup.:
bez omezení | česká verze | žánr:
rodinný, animovaný
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní
zelení vepři jsou opět ve při v pokračování animovaného hitu. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas,
Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem
Leonardem, jeho asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným
vynálezcem Garrym. Společný team bývalých zapřisáhlých nepřátel se
vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.

27.9. od 16:30 28.9. od 15:45 29.9. od 18:00

Promítáme od 1.9.

Aquarela

Bolest a sláva
(Dolor y gloria)

r.: V. Kossakovsky | GB/SRN | 2018
89 min. | dopor. příst.: bez omezení
česká verze | žánr: dokumentární
Voda, krásná i děsivá, smrtící i životodárná. Fascinující živel se ve výpravném dokumentu stává protagonistou, zatímco člověku připadá epizodní role v odvěkém koloběhu vzniku
a zániku. Kamera cestuje kolem světa, ze zamrzlé hladiny Bajkalu, přes
ledové hradby Antarktidy, do útrob hurikánu Irma či mocných venezuelských Andělských vodopádů. Sytými barvami vykresluje portrét tvořivé
i ničivé síly ve všech jejích formách a zachycuje důsledky dramatických
proměn klimatu. Voda v křehkých lidských bytostech vyvolává úctu, euforii a zoufalství. Dechberoucí záběry doprovází bouřlivý metalový soundtrack zakládajícího člena kapely Apocalyptica, cellisty Eiccy Toppinena.

Promítáme od 1.9.

Bez věcí nad věcí
(100 Dinge)

r.: P. Almodóvar | Španělsko | 2019
108 min. | doporuč. přístup.: 12 let
žánr: drama
Nový snímek Pedra Almodóvara
s Penélope Cruz a Antoniem Banderasem v hlavních rolích vypráví příběh Salvatora Malloa, který je slavný
filmový režisér a během své kariéry dosáhl mnoha úspěchů. Nyní se
ale jeho svět postupně hroutí. Cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit.
Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého
dětství v 60. letech, kdy se s rodiči přesunul do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech
v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost
života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a zapomněním. Kouzlo filmu
mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Barvitý snímek
vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní,
které žití dávají smysl a naději.

11.9. od 13:30

Bouřlivé výšiny
(Wuthering Heights)

r.: F. D. Fitz | SRN | 2018 | 111 min.
doporuč. příst.: 12 let | česká verze
žánr: komedie
Jaký by byl váš život, kdybyste se ze
dne na den vzdali všech věcí?
Toni miluje svůj kávovar. Paul zbožňuje svůj chytrý telefon. Toni by se
rozhodně neobešel bez pilulek na růst vlasů. Paul si nedokáže představit chvíli bez Amazonu, Siri a svých supermódních tenisek. Oba kamarádi mezi sebou každý den bojují o to, kdo je lepší a větší borec.
Všechno se změní jednoho rána, kdy se oba probudí nazí na zemi
v prázdném bytě. Den číslo 1 ve stodenní sázce, kterou včerejšího bujarého večera uzavřeli. Vzdali se všeho, co vlastní. Každý den dostanou
zpět pouze jednu ze svých věcí. Každodenní život se pro Toniho a Paula
najednou stává nesmírně komplikovaný, ale zároveň neuvěřitelně jednoduchý. Kolik věcí je v životě opravdu nezbytných?

19.9. od 18:45

S L AV N O S T N Í P R E M I É R A

Bluesman

r.: M. Rákosník | CZ | 2019 | 75 min.
doporuč. bez omez. | žánr: hudební
dokument
Chceš si sáhnout na život? Zkus
BLUES! Hudební dokument pro milovníky kytar a blues.
Billy Gibbons nebo Eric Clapton mají jedno společné. Elektrické kytary od českého výrobce RNDr. Petera Jurkoviče. Na motivy jeho příběhu
vznikl film, který propojuje nejen umělce bluesové scény.

r.: A. Arnold | GB | 2011 | 129 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | žánr:
romantické drama
Mladý chlapec neznámého původu
je zachráněn před chudobou. V nové
rodině se brzy projeví silné pouto mezi ním a nevlastní sestrou Cathy.
Román Na větrné hůrce Emily Brontëové se dočkal nespočtu adaptací. Po klasických verzích Buñuelových, Rivettových či Wylerových se do
osudového příběhu pustila britská režisérka Andrea Arnoldová. Citlivá
pozorovatelka ve svém naturalistickém čtení předlohy odmítá konvence
většiny literárních adaptací, nesoustředí se na dialogy, ale spíše na vyprávění pomocí strohých, přesto podmanivých obrazů, v nichž se odráží
jak gotické tóny knihy, tak jemné pohnutky v chování hrdinů.

9.9. od 18:00

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

r.: P. de Chauveron | Francie | 2019
98 min. | dopor. přístupnost.: 12 let
žánr: komedie

Claude a Marie Verneuilovi, naši staří dobří známí z veleúspěšné komedie, která před pěti lety kralovala
kinům po celé Evropě, jsou milovníci staré dobré Francie. A tudíž tak
trochu i správní maloměšťáci.

Když se však už jednou s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů, téměř se jim podařilo překonat všechny své zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi.
Všichni čtyři manželé jejich dcer - Rachid, David, Chao a Charles se
rozhodli z mnoha různých důvodů opustit Francii. Ale jak k tomu přijdou
právě Cloude a Marie? Jejich obavy, že se z jejich blízkosti rozeběhnou
po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak zetě ve Francii za každou cenu udržet. A to nejlépe tak, že jim
dokáží, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na
ni oba do této chvíle svorně s velkou chutí nadávali.

19.9. od 20:15

PŘEHLÍDKA BALKÁNSKÝCH FILMŮ

Comic Sans + krátký
film Teleport Zovko

r.: N. Marasovic | Chorvatsko | 2018
103 + 18 min. | dopor. přístupnost:
15 let | žánr: komedie, drama
Záhřeban Alan se může pochlubit
dobře nastartovanou kariérou grafického designera v bohaté slovinské reklamní agentuře. V osobním
životě ale tak úspěšný není. Přestože působí na první pohled jako sympaťák a s dívkami navazuje známosti velmi snadno, nedokáže udržet
dlouhodobější vztah. To, co bral dříve na lehkou váhu, jej začíná s přibývajícím věkem trápit stále víc. Když se s ním rozejde jeho poslední dívka
Marina, dostává se do hluboké krize, která končí totálním zkratem při
firemní oslavě za účasti firemní generality a rvačkou s kolegy.
Tato událost se stává impulsem pro zásadní změny v Alanově životě. Konec ve firmě zapříčiní, že nečekaně vyrazí se svým otcem, bohémským
malířem Brunem, na ostrov Vis na pohřeb tety. Dlouhá cesta a následný
pobyt v ospalé rybářské vesnici mu dává příležitost k obnovení vztahu
s otcem a k přehodnocení životních postojů a priorit.
Jako předfilm uvedeme snímek Teleport Zovko, který vypráví o tom, jak
funguje první chorvatský teleport. Na vlastní kůži se o tom přesvědčí rodina, která uvěří reklamě a chce se s jeho pomocí přenést na dovolenou.

Promítáme od 26.9.

Deštivý den v New Yorku
(A Rainy Day in New York)

r.: W. Allen | USA | 2019 | 92 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | žánr:
romantická komedie
Každý nový snímek režisérské legendy Woodyho Allena je pro náročnějšího filmového diváka vždy událostí roku. Nejinak tomu zřejmě bude
i s romantickou komedií Deštivý den v New Yorku, která vypráví o dvou
mladých lidech, kteří zavítají na víkendovou návštěvu „Velkého jablka“,
ale díky špatnému počasí zažijí spoustu nečekaných dobrodružství.
V hlavních rolích Timothée Chalamet (Dej mi své jméno), Elle Fanning
(Koupili jsme zoo), Selena Gomez a Jude Law.

2.9. od 15:45 4.9. od 15:45

Diego Maradona

r.: A. Kapadia | GB | 2019 | 130 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
žánr: sportovní dokument
Diego je usměvavý kluk z předměstí,
který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní
sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě.
V Neapoli, kde by i ďábel potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem.
Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář
čím dál víc pod masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky s mafií. Zničující spirála se roztáčí. Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností
vůbec poskládal držitel Oscara za dokument o Amy Winehouse z více
než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu.

Promítáme od 2.9.

Hodinářův učeň

r.: J. Rudolfová | ČR/SR | 2019 | 102
min. | dopor. přístupnost: bez omez.
žánr: pohádková komedie
Viktor Preiss, Jana Plodková, Jaroslav
Plesl a Václav Neužil v hlavních rolích
nové pohádkové komedie.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři „sudičky“: dva dobří duchové
osudu Rodovoj a Rodovít mluví o bohatství a lásce, zlá sudička Lichoradka o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana
se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho
do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou
Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle svého učně do světa
s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví,
jestli hodinky vůbec existují, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho
ženou nikdy nestane. Urban se tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem
a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, zatímco v patách má své tři souputníky, dva pomáhají a jedna škodí.

6.9. od 14:00 7.9. od 14:30 16.9. od 13:30

Ibiza

r.: A. Lemort | Francie | 2019 | 86
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: komedie
Christian Clavier (Co jsme komu
udělali, Dejte mi pokoj) v hlavní roli
francouzské letní komedie o tom, co
všechno jste schopni podniknout, abyste si na svou stranu naklonili děti
své nové partnerky. Třeba i vyměnit vysněnou dovolenou na idylickém
francouzském venkově za divokou jízdu na španělské Ibize…

18.9. od 20:45

PŘEHLÍDKA BALKÁNSKÝCH FILMŮ

Ivan

r.: J. Burger | Slovinsko | 2017 | 97
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama, thriller
Poté, co mladá Mara porodí syna Ivana, začne její nejhorší noční můra.
Ivanův otec – vlivný podnikatel je
obviněn z ekonomických zločinů a je na útěku před policií i před svými partnery. Tajně se spojí s Marou a přesvědčí ji, aby spolu všichni tři
utekli do Itálie. Jeho partneři jej ale nehodlají nechat naživu, protože by
mohl dokázat svou nevinu. Když je na čerpací stanici dostihnou, mají
uprchlíci jedinou možnost, jak se zachránit – musí nechat Ivana v autě
a utéct. Mara je postavena před kruté rozhodnutí – má kvůli muži, kterého miluje, opustit své dítě?

Promítáme od 27.9.

Jiří Suchý - Lehce
s životem se prát

r.: O. Sommerová | ČR | 2019 | 102
min. | doporuč. přístup.: bez omez.
žánr: dokument
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel,
textař, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla.
A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury, která
ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy
nelehké, natočila dokumentární film Olga Sommerová (Věra 68, Magický hlas rebelky, Červená).
Jiří Suchý svým všestranným geniálním talentem ovlivnil v průběhu šedesáti let své tvůrčí dráhy několik generací. Svými písňovými a divadelními texty obohatil s nevídanou působivostí nejen český jazyk, ale i naše
kulturní bohatství. V průběhu šedesáti let uvedl v Semaforu stovku her,
napsal texty k 1400 písním a složil hudbu k 500 songům. „Dodnes mi
není jasný, jak vznikne nápad. Mám ctižádost, aby to dobrý, co jsem napsal, mě přežilo…,“ zazní mimo jiné z umělcových úst ve filmu.

18.9. od 18:45

PŘEHLÍDKA BALKÁNSKÝCH FILMŮ

Jižní vítr (Južni vetar)

lený mafián Car. Ten se v branži udržel mnoho let díky své opatrnosti
a díky tomu, že vždy ctil nepsaná pravidla mafie. Ve chvíli, kdy se stal
dědečkem a začíná pomýšlet na „důchod“, se ale díky Marašově neuváženému činu dostává do konfliktu s bělehradským narkobaronem Golubem i s policií, kterou Golub ovládá. Lehkovážný Maraš využil nečekané
příležitosti a ukradl černý mercedes s bulharskou poznávací značkou.
Tím dostal do problémů jak sebe, tak Cara a celý jeho gang. Na mercedes napěchovaný heroinem totiž netrpělivě čekal Golub...

30.9. od 18:15

Láska na druhý pohled
(Mon inconnue)

r.: H. Gélin | Francie | 2019 | 117
min. | doporuč. příst.: 12 let | žánr:
romantická komedie
Když se Raphael a Olivia ve svých
osmnácti setkali, byla to láska na
první pohled. A začátek velkého milostného příběhu. Neoddělitelně se
vzájemně podporují při naplňování svých vášní: on je spisovatel a ona
klavíristka. A jak to vypadá o deset let později? Již jsou manželi, ale
vášně a vzájemné podpory je mezi nimi již méně. Zatímco Raphael
píše úspěšné bestsellery, Olivia oželela vlastní sólovou hudební kariéru, v které ji její manžel ohromený vlastním spisovatelským úspěchem
podporoval stále méně a méně. Jednoho večera to si Olivia přestane
být jistá, zda ji Raphael ještě vlastně vůbec miluje. Následujícího rána
se Raphael probouzí sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž do
paralelního světa, ve kterém žije úplně jiný život. Olivii v něm nikdy nepotkal, ta je nyní slavnou klavíristkou a on určitě není slavným a všemi
uznávaným spisovatelem. Je jen neznámým učitelem literatury, má navíc na hrudi záhadné tetování s nápisem „ping“ a především si uvědomí,
že bez Olivie nedokáže žít. Musí udělat vše pro to, aby si její lásku znovu
získal, a především si ji zasloužil. Jeho jedinou výhodou je, že ji z dřívějšího života dokonalé zná, ví, co má ráda, co jí vadí a co miluje. Navíc mu
v jeho snaze získat Oliviino srdce podruhé pomáhá nejlepší kamarád,
který má na prsou pro změnu vytetované slovo „pong“.

1.9. od 12:00

Mia a bílý lev
(Mia et le lion blanc)

r.: M. Avramović | Srbsko | 2018
130 min. | doporuč. přístup.: 15 let
žánr: krimi, thriller

r.: G. De Maistre | Francie/SRN/JAR
2018 | 98 min. | doporuč. přístup.:
bez omezení | česká verze | žánr:
rodinný, dobrodružný

Maraš je na první pohled sympatický
mladík. Nedávno se odstěhoval od
rodičů a se svou dívkou Sofijí si pořídil byt v centru Bělehradu. Srší energií a umí vydělat peníze. Bohužel,
pouze nelegálně. Pracuje pro gang zlodějů aut, kterému šéfuje ostří-

Král přírody, majestátný lev jako ten
nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia
se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní Africe, kde se jí ve lví rezervaci
splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě
vzácného bílého lva. Charlieho.

Během pár dalších let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na
celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat.
Z mláděte ale vyroste opravdové zvíře, z roztomilého lvíčka se stane
skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné farmě se zase tak
dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat
se spolu na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině daleko od
pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a lví království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové dobrodružství.

14.9. od 13:45 15.9. od 13:45

Môj dedo spadol
z Marsu

r.: M. Andree Skop | D. Žarković
koprodukční | 2018 | 79 min. | doporuč. příst.: bez omezení | slovenská
verze | žánr: rodinný, dobrodružný
Una je malá holčička, které se život
v jednom okamžiku naprosto převrátí vzhůru nohama. Jejího milovaného dědečka totiž unesou mimozemšťané a maminka se z toho zhroutí a skončí v nemocnici. A tak všechno je jen na Uně. Tím však pro ni
překvapení nekončí. Při svém pátrání zjistí, že její děda je vlastně také
mimozemšťan, jehož raketa před mnoha roky havarovala na Zemi. Ve
sklepě totiž objeví dědova pilota, malého a hodně mrzutého robota. Una
a tento její nový parťák teď mají necelých 24 hodin na to, aby dědu našli
a zachránili. Díky výjimečnému dobrodružství se Una i robot spřátelí,
pilotovu racionální robotickou logiku nahradí city a nezištná láska Uny
zachrání její částečně mimozemskou rodinu.

Promítáme od 12.9.

FILM MĚSÍCE

Nabarvené ptáče

r.: V. Marhoul | ČR/R/Ukr | 2018
169 min. | doporuč. přístupnost: 15
let | žánr: drama
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, posílají
rodiče syna k příbuzné na venkov
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak
je chlapec nucen vydat se na cestu a protloukat se úplně sám divokým
a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný
boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši,
o svojí budoucnost... Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné
straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je to první a nejslavnější
román autora knih „Byl jsem při tom“ a „Pinball“ - jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších a světových spisovatelů minulého století
Jerzy Kosińského.

27.9. od 20:45 28.9. od 20:45 29.9. od 20:00

Národní třída

r.: Š. Altrichter | ČR/SRN | 2019
91 min. | dopor. přístupnost: 15 let
žánr: drama
Kdysi tady všude byl jen temný les,
dnes tu stojí panelákové sídliště.
Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy
a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se svými kumpány na jedno. Vandam se snaží
udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád
se porve. Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří k zániku, že
se schyluje k velké bitvě. A tak cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující
bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se
kterým natírá střechy panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi
přezdívají „národní hrdina“. Prý dal tehdy v Listopadu na Národní třídě
dějiny jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický
příběh s černým humorem.

2.9. od 13:30

Nikdy neodvracej zrak
(Werk ohne Autor)

r.: F. Henckel von Donnersmarck
SRN/Itálie | 2018 | 188 min. | doporučená. přístupnost: 15 let | žánr:
historické drama, thriller
Kurt se poprvé s moderním uměním
seznámil jako dítě na výstavě „zvrhlého umění“, pořádané nacisty. Po
válce pak prokáže svůj talent a studuje výtvarnou akademii ve východoněmeckých Drážďanech. Zde potkává Ellie a je přesvědčen, že našel
lásku svého života. Její otec, prominentní lékař Carl Seeband (Sebastian Koch) s jejich vztahem však zásadně nesouhlasí a snaží se jej jakýmikoliv prostředky zničit. To, co nikdo z nich zatím netuší, je skutečnost,
že jejich životy jsou již dávno propojeny hrozným zločinem, do kterého
byl Seeband za války zapleten. Kurtovi a Ellie se nakonec podaří odejít
do západoněmeckého Düsseldorfu. Kurt pokračuje ve studiu a hledá
ve svobodném světě svůj nový, moderní výtvarný styl. Životní prožitky
a traumata se Kurtovi nakonec stávají inspirací, díky níž začíná tvořit
osobité obrazy, které odrážejí nejen jeho vlastní osud, ale i pocity celé
poválečné generace.

PARTNEŘI KINA LUCERNA:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

19.9. od 18:30

PŘEHLÍDKA BALKÁNSKÝCH FILMŮ

Otevřená (Otvorena)

r.: M. Milošević | Srbsko | 2016
72 min. | dopor. přístupnost: 18 let
žánr: drama, queer horor
Sáru, samotářskou dívku žijící s matkou v neutěšeném prostředí, trápí
nevyřčená sexuální touha po její
nejlepší kamarádce Alise. Když se konečně svěří, je jí odmítnuta. Se
ztrátou přátelství dochází i ke zveřejnění Sářiny orientace. Náhlá samota a existenciální tíseň v ní vzbudí nejasné, ale stále děsivější představy a vize, u nichž se postupně stírá hranice mezi snem a skutečností.
Elegantně nasnímaný černobílý psychologický horor se odehrává někdy
koncem devadesátých let a na pozadí příběhu ukazuje nejistoty jedné
ztracené generace.
FILM MĚSÍCE

Promítáme od 11.9.

Panství Downton
(Downton Abbey)

r.: M. Engler | GB | 2019 | 122 min.
doporuč. přístupnost: 12 let
Příběh rodiny Crawleyových, bohatých majitelů velkého panství na
anglickém venkově na počátku 20.
století přichází na plátna kin. Filmové pokračování jednoho z nejúspěšnějších seriálů všech dob.
Stejně jako seriál, je i jeho filmové pokračování dokonalou kronikou
života příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních
desetiletích dvacátého století. Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo
kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým rituálům. Majitelé panství ale tuší, že pokud nepůjdou s dobou
a nepodstoupí dobrovolnou modernizaci, nemají naději na přežití. Tím
spíše, že ty, kteří se jim starají o celodenní servis, postihly emancipační tendence a představa, že budou svým pánům sloužit až za hrob, už
dávno vyšla z módy. V této atmosféře bublajícího neklidu dorazila na
panství zpráva, že ho poctí návštěvou anglický král. Pro všechny je to
životní zážitek, na který se ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc než stoprocentně připravit.

6.9. od 13:30

Pavarotti

r.: R. Howard | GB/USA | 2019
114 min. | dopor. přístupnost: bez
omez. | žánr: životopisný dokument

Biografický pohled režiséra Rona Howarda (Šifra mistra Leonarda, Čistá duše) na život a dílo světoznámého operního tenora Luciana Pavarottiho, přezdívaného „král vysokého C“. Jeho životní příběh, který emocemi, zvraty a velkolepostí sám o sobě připomíná operu, vypráví režisér
uceleně a velmi poutavým způsobem.
Pavarotti se z chudého italského chlapce stal v podstatě mezinárodní
rockovou hvězdou. Vedle veřejných záběrů využili tvůrci množství soukromých videozáběrů od umělcových přátel, spolupracovníků, rodiny
a manželky. Většinu z nich dosud neměla veřejnost možnost vidět a Pavarotti je na nich mezi svými nejbližšími otevřený a upřímný.

Promítáme od 1.9.

Přes prsty

r.: P. Kolečko | ČR | 2019 | 101
min. | doporuč. přístupnost: 12 let
žánr: komedie
Nová česká komedie s Petrou Hřebíčkovou, Jiřím Langmajerem a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích.
Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na
nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno.
Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické
hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe, obzvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra...

19.9. od 16:00

PŘEHLÍDKA BALKÁNSKÝCH FILMŮ

Rok opice
(Godina na majmunot)

r.: V. Blaževski | Maked./Srb/Slov./
Kosovo | 2018 | 112 min. | doporuč. přístupnost: 12 let | žánr: hořká komedie
Nejdůležitějšími protagonisty této
satirické, lehce politické komedie jsou Tsobe - řadový zaměstnanec
ZOO hlavního města Makedonie a nadmíru inteligentní šimpanz Koko.
Připustíme-li, že mezi člověkem a zvířetem může vzniknout přátelství,
tak přesně tímto slovem se dá pojmenovat jejich vztah. Poté, co kvůli
všeobecné ekonomické krizi dostane Tsobe výpověď, vyvstává otázka,
co bude s Kokem. Ten totiž nedokáže bez Tsobeho čtení na dobrou noc
sám ani usnout a stává se těžko zvladatelným. Když se Kokovi podaří utéct, dostane Tsobe šanci získat svou milovanou práci zpět. Stačí,
aby Koka přivedl zpět do ZOO. Tuto misi mu ale komplikuje fakt, že se
mezitím v očích veřejnosti z Koka stává symbol svobody a odporu proti vládnoucímu establishmentu. Aby toho nebylo málo, rozhoří se spor
o Koka mezi makedonským a albánským etnikem. Rok opice je osvěžující koktejl umíchaný ve žhavém balkánském kotli.

5.9. od 20:00 6.9. od 20:00

22.9. od 16:30

Slunovrat (Midsommar)

Já, Claude Monet

r.: A. Aster | USA | 2019 | 140 min.
doporuč. přístupnost: 15 let | žánr:
mysteriózní drama
Hlavními hrdiny jednoho z nejlépe
hodnocených filmů letošního roku
jsou Dani a Christian, kteří zrovna
prožívají vleklou partnerskou krizi. Doufají, že by je z problémů mohl
vytáhnout výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé
vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní
slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se
ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní
ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo. I za bílého dne se mohou
odehrávat ty nejtemnější věci…

2.9. od 20:30 4.9. od 20:30

Spalovač mrtvol

r.: P. Grabsky | GB | 2017 | 90 min.
doporuč. příst.: bez omezení | žánr:
dokument
S pomocí soukromých dopisů odhaluje oceňovaný režisér Phil Grabsky
ve svém filmu zcela nový pohled na
muže, který se nejen se svými obrazy zasloužil o zrod impresionismu,
ale byl možná nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku
20. století.
Přesto, a snad právě snad proto, představuje Monetův život strhující
příběh o muži, který pod rouškou svých sluncem rozjasněných 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 humor, porozumění
a láska k životu.

Promítáme od 1.9.

Tenkrát v Hollywoodu
(Once Upon a Time in
Hollywood)

r.: J. Herz | ČSR | 1968 | 96 min.
doporuč. přístupnost: 15 let | žánr:
drama, psychologický horor
Zdigitalizovaná
verze
kultovního snímku režiséra Juraje Herze
s Rudolfem Hrušínským a Vlastou
Chramostovou v hlavních rolích. Konec 30. let: pan Karel Kopfrkingl
je obětavý zaměstnanec pražského krematoria a vzorný otec rodiny,
který důsledně dbá o řádný chod domácnosti a všestrannou výchovu
svých dětí. Rád předčítá ze své oblíbené knihy o Tibetu. Tíživá atmosféra
napjaté doby násobí všeobecný strach. V měšťáckém stereotypu žijící
Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupanty a s obludnou samozřejmostí se zbavuje všeho nebezpečného ve svém okolí, včetně členů
vlastní rodiny. Jeho velká a nebezpečná kariéra začíná...

Promítáme od 13.9.

Stehy (Šavovi)

r.: M. Terzič | Srbsko/Slov.Chor/BaH
2019 | 97 min. | dopor. přístupnost:
bez omezení | žánr: drama/thriller
Ana žije zdánlivě poklidný život švadleny a matky dospělé dcery. Hluboko uvnitř ji ale sžírá traumatický
zážitek. Před dvaceti lety ji bylo okamžitě po porodu oznámeno, že její
dítě zemřelo. Ana tomu ale odmítá uvěřit. Sílí v ní podezření, že novorozeně jí bylo ukradeno a skončilo v jiné rodině. Příběh snímku vychází
hned z několika skutečných případů „uloupených novorozeňat“, které
otřásly srbskou společností a mistrně kombinuje intimní drama a napínavý thriller.

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ

r.: Q. Tarantino | USA | 2019 | 159
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: drama, černá komedie
Nový, dlouho očekávaný film Quentina Tarantina, který byl natočen podle skutečných událostí a reflektuje mimo jiné i zavraždění herečky Sharon Tate, manželky Romana Polanského, sériovým vrahem Charlesem
Mansonem. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Brad Pitt.

Promítáme od 5.9.

To: Kapitola 2
(It: Chapter Two)

r.: A. Muschietti | USA | 2019 | 165
min. | doporuč. přístupnost: 15 let
žánr: horor, thriller
V druhé části hororového thrilleru, natočeného podle bestselleru
Stephena Kinga, se do města Derry vrací ZLO. Členové Klubu smolařů
spojují své síly na tom samém místě, kde to všechno začalo a kde jsme
je na konci první kapitoly zanechali. Uběhlo však dvacet sedm let a nyní
již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí si každý svůj vlastní život.
Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní
členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach… a čelit
klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy.

4.9. od 13:30

11.9. od 21:00 18.9. od 13:30

V lásce a válce
(I krig & kærlighed)

r.: K. Torsting | Dán./SRN/ČR | 2018
135 min. | dopor. přístupnost: 15 let
žánr: historické drama
Vynikající koprodukční drama, natáčené zčásti i v České republice, bylo
čerstvě oceněno na festivalu v Santa Barbaře, kde získalo cenu za Nejlepší hraný film.
Po třech letech strávených v zákopech první světové války se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine a synu Karlovi. Avšak válečné útrapy
změnily nejen jeho samotného, ale i jeho rodinu. Okouzlující německý
důstojník Gerhard zaujal jeho místo v čele rodinného stolu a dělá, co
může, aby si získal srdce Kirstine a stal se Karlovým otcem. Zatímco
mladá rodina si těžko zvyká na novou situaci, přichází další rána – Esben
se musí vrátit na frontu. Téměř zlomený muž se tím nedokáže vyrovnat
a dezertuje. Po neúspěšném pokusu překročit hranici do neutrálního
Dánska je nucen skrývat se na půdě vlastního domu. Pouta lásky a důvěry se mezi manžely napnou až k prasknutí, zatímco Esben ze svého
úkrytu sleduje, jak se mu jeho rodina rozpadá před očima a rozhodne
se udělat vše, aby si ji udržel. Jak daleko bude ve jménu lásky ochoten
zajít?
V lásce a válce je napínavé a dojemné drama, které nabízí širokou paletu lidských charakterů a rozhodnutí, ke kterým jsou nuceni tváří v tvář
válce.

1.9. od 19:45

Yesterday

r.: D. Boyle | GB | 2019 | 112 min.
doporuč. přístupnost: 12 let | žánr:
komedie, hudební, romantický
Představte si, že jste neúspěšný
muzikant a potká vás tak neuvěřitelné štěstí, že se ocitnete ve světě,
kde nikdo nezná The Beatles a vůbec žádnou jejich skladbu!! Dokonce ani YESTERDAY!!! Že se to může stát jen ve filmu? Ano, v hudební
komedii autora Lásky nebeské Richarda Curtise a režiséra Dannyho
Boylea.

Zatoulaný (Sauvage)

r.: C. Vidal-Naquet | Francie | 2018
97 min. | doporuč. přístupnost: 18
let | žánr: drama
Odvážný snímek, líčící prostřednictvím velmi intimních záběrů život
pařížského prostituta, může leckoho
šokovat, nicméně toto není jeho hlavním posláním.
Hlavní postavou snímku je mladík Léo. Muži, kteří si jej najímají, jsou
pro něj stejně zaměnitelní jako dny, jimiž se protlouká. Jeho minulost
je nám neznámá, budoucnost nejasná. Jediným opěrným bodem je pro
dvaadvacetiletého mladíka přítomnost, a ta není dvakrát růžová – prodává se na ulici, nemá, kde by složil hlavu, a únik mu dokážou poskytnout jen drogy. Na rozdíl od ostatních prostitutů navíc nechodí s klienty,
aby si vydělal peníze, nýbrž aby si na pár okamžiků užil blízkost a teplo
těl, která má uspokojit. Jako by ale do světa neosobních setkání, násilí
a konkurence nepatřil. Potřebu lásky totiž v momentě, kdy již všechny
zábrany padly, nejde lehce uspokojit…

2.9. od 18:00

Ženy v běhu

r.: M. Horský | ČR | 2019 | 93 min.
doporuč. přístupnost: bez omezení
žánr: komedie
Věra (Zlata Adamovská) prožila
s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají
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.
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 vysněného maratonu.
PARTNEŘI KINA LUCERNA:

Foreing films are in original version with Czech subtitles
(exceptions are marked in the film synopsis)
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Já tě naučim poslouchat,
ještě než mě uvidíš v kině.

J S T E O C E K AVA N I

HYNEK ČERMÁK získal
za svůj výkon v audioknize ocenění
Audiokniha roku 2013: Nejlepší interpret
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V KINĚ LUCERNA OD 12. 9.

Sada padesátikorunových
dárkových poukázek
na vstupenky do kina Lucerna
v ceně 300,–, 400,– nebo 500,– Kč.
V prodeji v pokladně kina.

ZK A A
Á
K
U KčÁZK
POO
U
,– K ÁZK A
Á
V
5
O VNÁ
Kč
Ě 0OU
TP
K
O
R
P
0,– K KčÁZK A
ODOVÁ
ÁÁRVK
O
TĚ 5 5
DD
–K
HK
O
,
0
N
O
D
P U
RV HK
ÁÁ
OTĚ
DD
Kč
RV OHOODVNÁ
5
TĚ 0,–
HODNO

TADY
MŮŽE BÝT
VAŠE INZERCE

1/1

CELOSTRANA
100 x 210 mm + 5 mm spad

V

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

www.lucerna.cz

1/2

1/2 STRANY
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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 ŘÍJEN 2019:
Budiž světlo (Nech je svetlo)
r.: M. Škop, SR/ČR 2019

Milan je čtyřicátník, který chce zaopatřit svoji rodinu, a proto jezdí vydělávat do Německa. Když se na
Vánoce vrátí zpět na Slovensko, zjistí, že se jeho syn
Adam stal členem místní polovojenské mládežnické skupiny a že je nějakým způsobem zapletený do
šikanování a zabití spolužáka. Milanovi dochází, že musí postupně zjistit pravdu
o sobě, svém synovi, svojí rodině i společenství lidí kolem…

Poslední aristokratka
r.: J. Vejdělek, ČR, 2019

Filmová adaptace populární knihy Evžena Bočka
v režii Jiřího Vejdělka (Ženy v pokušení, Tátova
volha). Rodilý Newyorčan Frank získá v restituci
díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo
– zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více
než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký
návrat do Čech. V hlavních rolích Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Eliška Balzerová a Vojtěch Kotek.
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PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
(50%, není-li uvedeno jinak):
13:30 Nikdy neodvracej zrak, SRN/Itálie
13:30 Senior Art: V lásce a válce, Dánsko/SRN/ČR
13:30 Pavarotti, GB/USA
13:30 Přes prsty, ČR
13:30 Senior Art: Bouřlivé výšiny, GB
13:30 Přes prsty, ČR
13:30 Ibiza, Francie
13:30 Senior Art: Zatoulaný, Francie
13:00 Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr
Světové malířství na plátnech kin: Já, Claude Monet
16:30
– seniorská sleva 50,-Kč
13:30 Panství Downton, GB
13:30 Stehy, Srb/Slo/Chor/BH 130,13:00 Nabarvené ptáče, ČR/SR/Ukr
13:30 Panství Downton, GB 130,-

KINO LUCERNA
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, kino@lucerna.cz,
www.kinolucerna.cz
www.facebook.com/kinolucerna
Pokladna arezervace: 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)

