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Čtvrtek 1. – Pátek 2. 3.  | 19:00 hod. LÁSKA JE LÁSKA 
ČR, romantická komedie, 108 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný 

Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít 

romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem 

prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání. 

Hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý 

Režie: Milan Cieslar 

 

Sobota 3. – Neděle 4. 3. |19:00 hod. VÁLEČNÝ KŮŇ 
USA, válečné drama, 146 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Působivý příběh mladého chlapce jménem Albert a jeho milovaného koně Joeyho se odehrává na 

samém počátku první světové války. Joey je Albertovým otcem prodán britské jízdě a následně poslán 

na frontu, kde začíná jeho pozoruhodná pouť na pozadí velké války. 

Hrají: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, Jeremy Irvine, 

Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell 

Režie: Steven Spielberg 

 

Středa 7. – Čtvrtek 8. 3. |19:00 hod. SIGNÁL 
ČR, komedie, 115 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný 

Idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci 

Kája a Filos. Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. 

Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční 

odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. 

Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Jiří Menzel 

Režie: Tomáš Řehořek 

 

Pátek 9. 3. |19:00 hod. MEZI VLKY 
USA, drama, 115 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Skupina ropných vrtařů pracuje v nehostinných podmínkách v aljašské rafinérii 24 hodin denně, sedm 

dnů v týdnu, po dobu pěti týdnů. Po této době se dělníci chystají na zaslouženou dovolenou. Na cestě 

domů je ovšem zastihne strašlivá bouře a jejich letadlo se zřítí do bohem zapomenuté aljašské tundry. 

Hrají: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney, Dallas Roberts, Joe Anderson 

Režie: Joe Carnahan 
 
 
 
 



Sobota 10. – Neděle 11. 3. |19:00 hod. ŽELEZNÁ LADY 
Velká Británie, drama, 105 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 

Margaret Thatcherová, neobyčejná žena, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů, se 

jako první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Svým 

nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. 

Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost 

a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.  

Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant 

Režie: Phyllida Lloyd 

 

Středa 14. 3. |19:00 hod. JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY, 3D 
USA,sci-fi,137 min., vstupné 160 Kč, mládeži do 12 let nevhodný, s titulky 

Příběh Johna Cartera, který je nevysvětlitelně dopraven na Mars, kde se zaplete do konfliktu velkých 

rozměrů mezi obyvateli této planety, kde se seznámí s Tarsem Tarkasem a okouzlující princeznou 

Dejah Thoris. Ve světě, který je na pokraji kolapsu, objeví Carter, že přežití Barsoomu a jeho obyvatel 

je v jeho rukách. 

Hrají: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton, Mark Strong, Ciaran Hinds 

Režie: Andrew Stanton 

 

Čtvrtek 15. – Sobota 17.3. | 19:00 hod. PROBUDÍM SE VČERA  
ČR, komedie, 120 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný 

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny, díky třídnímu srazu 

uvědomí, že nejvíce kdy miloval spolužačku Elišku. Petrovi se naskytne jedinečná šance,  vrátit se do 

svých studentských let, do června 1989, kdy chodil do třeťáku, a napravit, co promeškal. 

Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, 

Ljuba Krbová 

Režie: Miloš Šmídmajer 

 
Neděle 18. 3.  
v 15:00 hod. MUPETI 
USA, animovaná komedie, 110 min., vstupné 80 Kč, pro děti, český dabing 

Walter, největší fanoušek Mupetů na světě, jenž je na dovolené se svými přáteli Garym a Marym  z 

amerického Maloměsta, odhalí zákeřný plán ropného magnáta Texe Richmana, který se chystá 

srovnat se zemí Mupetí divadlo a těžit ropu, nedávno objevenou přímo pod tímto bývalým 

působištěm Mupetů. 

Hrají: Amy Adams, Jason Segel, Chris Cooper 

Režie: James Bobin 

v 19:00 hod. ŠKOLNÍ VÝLET  
ČR, komedie, 90 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný 

Příběh o partě bývalých, dnes již osmdesátiletých, spolužáků, kteří společně vyrazili do lázní. Během 

pobytu se však otevřou staré křivdy a vznikne mnoho komických situací. 

Hrají: Libuše Švormová, Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek, Sandra Nováková, Jan Bendig, 

Ladislav Trojan, Miriam Kantorková, Kamila Moučková, Petr Oliva 

Režie: Petr Šícha, Tomáš Magnusek 

 
 
 



Středa 21. 3. |19:00 hod. ZKRAT  
USA, akční, 93 min., vstupné 90 Kč, mládeži do 15 let nevhodný, s titulky 

Mallory Kane je tajnou vládní agentkou, která pracuje v těch nejnebezpečnějších a nejšpinavějších 

koutech světa.   Její mise nejsou vždy tak úplně legální. Po úspěšném osvobození čínského novináře jí 

někdo z kolegů podrazí a chce její smrt. 

Hrají: Gina Carano, Ewan McGregor, Antonio Banderas, Bill Paxton, Michael Douglas 

Režie: Steven Soderbergh 

 

Čtvrtek 22. 3. |18:00 hod. ČILE PO CHILE 
Pouští a pralesem až na konec světa 

Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek - kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera, 

sopky, gejzíry, kaktusy, palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, ledovce. Přístavy pulsují 

životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem, ledková městečka a tajemné geoglyfy minulostí. Na 

severu se rozkladá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží Ohňová země - konec světa.  
Cestopisný pořad Kateřiny a Miloše MOTANI, vstupné 100 Kč 

 

Pátek 23. 3. |19:00 hod. Sobota 24. 3. |16:00 hod. ČTYŘI SLUNCE 
ČR, drama, 90 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný 

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o 

touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých 

rodičů. 

Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Igor Chmela 

Režie: Bohdan Sláma 

 

Sobota 24. 3. | 19:00 hod. ĎÁBEL V TĚLE 
USA, horor, vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 

Žena se v Itálii zapojí do série nelegálních vymítání, aby zjistila, co se stalo s její matkou, která údajně 

zabila tři lidi, když z ní vymítali ďábla. 

Hrají: Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth, Ionut Grama 

Režie: William Brent Bell 

 
Neděle 25. 3. 
v 15:00 hod. LORAX, 3D 
USA, animovaný, vstupné 130 Kč, pro děti, český dabing 

Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž žije 

dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete 

dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu. 

Hrají: (v českém znění): Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Miriam Kantorková 

Režie: Chris Renaud 

v 19:00 hod. MŮJ TÝDEN S MARYLIN 
USA/Velká Británie, drama, 99 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, s titulky 

Neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým 

mužem, který jí rozuměl víc než kdokoliv jiný. 

Hrají: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Judi Dench 

Režie: Simon Curtis  

 
 



Středa 28. 3. | 19:00 hod. KRÁLOVSTVÍ HMYZU, 3D 
USA, naučný, přírodovědný, 40 min., vstupné 70 Kč, mládeži přístupný, český dabing 

Hvězdy filmu Království hmyzu kudlanka Benedikt (Hierodula) a motýl Otylka (Papiliio) – se 

narodili ve stejné části exotického deštného pralesa na Borneu. Jejich domovem je zeleň kolem 

opuštěné a zchátralé chaty na břehu řeky. Zde Benedikt a Otylka vyrůstají a dospívají. Můžeme se 

setkat s řadou dalšího hmyzu, který s nimi sdílí jejich obydlí. Benedikt nakonec instinktivně Otylku 

polapí. V závěru však zjistíme, že Otylka ještě před tím, než je polapena, stihne naklást vajíčka. Film 

tedy končí vývojem nově nakladených vajíček, které zajistí pokračování koloběhu života…. 

Režie: Mike Slee 

 

Čtvrtek 29. – Pátek 30. 3. |19:00 hod. OKRESNÍ PŘEBOR - Poslední zápas Pepika Hnátka 
ČR, komedie, 104 min., vstupné 100 Kč, mládeži do 12 let nevhodný 

Film vychází z televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve filmu se objeví 

legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento 

muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům 

představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby jeho života a 

rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život. 

Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha 

Režie: Jan Prušinovský 

 

Sobota 31. 3. |19:30 hod. KONCERT ZPÍVAJÍCÍHO PRÁVNÍKA IVO JAHELKY 

Koncert je v rámci programu sedmého ročníku Probouzení Kutné Hory, které zahajuje již tradičně 

turistickou sezónu v královském horním městě.  

Vstupné: 100 Kč 

 


