
 

ČERVENEC 2012 
Pondělí 16. 7. | 20:00 hod. KONFIDENT  
SR/ČR, drama, 108 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný 
Hrdina filmu Adam pracuje po absolvování základní vojenské služby jako dispečer 
na sportovním letišti poblíž někdejší západní hranice Československa, kde prožívá i 
vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si to tehdy sám uvědomí, právě tam začíná jeho 
dramatický příběh. Aby zachránil svou lásku Evu proti represím StB, podepíše 
„smlouvu s ďáblem“. 
Hrají: Jiří Mádl, Michaela Majerníková, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Arnošt Goldflam 
Režie: Juraj Nvota 
 

Úterý 17. 7. | 20:00 hod. BEZ KALHOT 
USA, komedie, min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Ve svém filmu režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do světa mužských striptérů. 
Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér 
a o své herecké kariéře pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, ale svého 
staršího rádce Mika. Jeho postavu ztvárnil Alex Pettyfer. Matthewa McConaugheyho 
uvidíme v roli Dallase, vysloužilého striptéra a současného majitele klubu, v němž 
Mike se svým žákem vystupují. 
Hrají: Alex Pettyfer, Channing Tatum, Matthew McConaughey, Matt Bomer 
Režie: Steven Soderbergh 
 

Středa 18. 7. | 20:00 hod. IRON SKY  
Finsko, akční, 93 min., vstupné 90 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky  
V posledních chvílích druhé světové války se tajný nacistický program vyhnul 
destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce. Během 70 let přísného utajení 
Nacisté zkonstruovali gigantickou vesmírnou pevnost s masivní armádou létajících 
talířů. Když americký astronaut James Washington přistane se svým lunárním 
modulem příliš blízko tajné nacistické základně, měsíční Führer se rozhodne, že 
zářivý moment ovládnutí Země nasta. 
Hrají: Udo Kier, Julia Dietze, Tilo Prückner, Christopher Kirby, Götz Otto 
Režie: Timo Vuorensola 
 

Čtvrtek 19. 7. | 20:00 hod. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL  
ČR, komedie, 113 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný  



Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze 
společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že 
mu cosi chybí.  
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek  
Režie: Marie Poledňáková 
 

Pátek 20. – Neděle 22. 7. | 17:00 hod. DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU, 3D   
USA, animovaný, 94 min., vstupné 140 Kč, pro děti, český dabing  
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich 
teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a 
potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. 
Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu 
nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že 
pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu 
litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. 
V českém znění: Ota Jirák, Jiří Lábus, Zdeněk Mahdal, Kateřina Brožová, Terezie 
Taberyová, Rozita Erbanová 
 

Úterý 24. 7. | 20:00 hod. FAUST   
Rusko, drama, 140 min., vstupné 80 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky  
Neopětovaná láska a bezbřehá vášeň. Film, který vás vtáhne do světa dávno 
minulých dob, je strhující poutí plnou poetických i drsných záběrů. Sokurovův 
zvláštní film naléhavě poukazuje na lidské slabosti a chyby a znovuobjevuje Fausta 
jako hluboce lidský příběh.  
Hrají: Johannes Zeiler, Hanna Schygulla, Anton Adasinsky, Antoine Monot Jr., 
Georg Friedrich, Isolda Dychauk, Yuri Arabov 
Režie: Alexandr Sokurov 
 

Středa 25. 7. | 20:00 hod. DO ŘÍMA S LÁSKOU  
USA/Itálie, komedie, 102 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, s titulky 
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města 
Itálie, kde si zahrál s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V 
prvním příběhu přijíždí postarší manželský pár  do Říma, aby poznal nastávajícího 
své dcery, z něhož není její neurotický otec zrovna nadšený. Další příběh filmu je o 
prostituce, která má za úkol splnit jakékoliv přání klientovi, jenž moc netuší, co po 
něm ta podivná žena chce. V následující části si italský dav splete muže s filmovou 
hvězdou a jeho život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme mladý americký 
pár , jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy. 
Hrají: Jesse Eisenberg, Ellen Page, Woody Allen, Penélope Cruz, Alec Baldwin, 
Roberto Benigni  
Režie: Woody Allen 



Čtvrtek 26. 7. | 20:00 hod. PIRAŇA 3DD   
USA, horor, 83 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky  
Uplynul rok od jarní párty v Lake Victoria a příšerná stvoření se zuby ostrými jako 
nože opět pocítili hlad. Houfně se vydají na dlouhou plavbu proti proudu, jejímž 
cílem je nově otevřený vodní park Big Wet. Začátkem léta bude plný krásných holek 
v bikinách a vysportovaných svalovců, kteří se budou nadšeně vrhat do vody, aby 
vyzkoušeli všechny atrakce a užili si ohromnou zábavu.  
Hrají: Christopher Lloyd, Danielle Panabaker, Katrina Bowden, Ving Rhames, Gary 
Busey, David Hasselhoff 
Režie: John Gulager 
 

Pátek 27. 7. | 20:00 hod. TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL   
USA, akční, 165 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho maskovaný ochránce uznán 
vinným ze zločinů, které byly pro dobro lidu uloženy na jeho bedra. Nedůvěru v 
Batmana, a to co představuje, nahradila u většiny nenávist a pohrdání. Joker možná 
hnije v polstrované kobce v Arkhamu, ale s úsměvem. Lov na netopýřího muže je 
totiž v plném proudu a gothamské policejní složky pod vedením komisaře Jima 
Gordona nejsou to jediné, co jde alteregu miliardáře Bruce Wayna po krku. 
Hrají: Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman, Michael Caine, Tom Hardy, 
Anne Hathaway 
Režie: Christopher Nolan 
 

Sobota 28. 7. | 20:00 hod. THE AMAZING SPIDER - MAN 
USA, akční, 137 min., vstupné 155 Kč, mládeži přístupný, český dabing  
Příběh Petera Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, 
kterého v dětství opustili rodiče a jeho výchovy se ujali strýček Ben a tetička May. 
Jako většina dospívajících se Peter snaží zjistit, kým vlastně je a proč se z něj stal 
člověk, kterým je. Současně má plnou hlavu starostí se svou první středoškolskou 
láskou Gwen Stacyovou a společně proplouvají úskalími lásky, závazků a tajemství. 
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field, Martin Sheen  
Režie: Marc Webb 
 

Neděle 29. 7. | 20:00 hod. SNĚHURKA A LOVEC  
USA, dobrodružný, 126 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný, český dabing 
Mocná čarodějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále prosperující a mocné říše, 
který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví kouzelného 
zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní krásou, kterou by 
si ráda uchovala navěky. 
Hrají: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth 
Režie: Rupert Sanders 



PŘIPRAVUJEME NA SRPEN: 

Pro milovníky hororů jsme si na srpen připravili opravdovou lahůdku. V týdnu od 
13. srpna do 19. srpna 2012, proběhne v kině Modrý kříž HOROROVÝ TÝDEN, 

jehož součástí bude i ČTVRTÁ HOROROVÁ NOC. 
Máte se na co těšit. 

Program bude uveřejněn na webu www.kino-kutnahora.cz 

 


