
BŘEZEN  2014

ALEXANDER P. BORODIN  |  KNÍŽE IGOR
Sobota 1. 3. | 17:45 hod. 
Přímý přenos  z  Metropolitní  opery  v  New Yorku.  Ruské  nastudování  s  českými
titulky, vstupné 300 Kč, přibližná délka přenosu 4 hodiny 30 minut.
Borodinovo historické epické dílo, v němž zní slavné „Polovecké tance“, bude v Met
uvedeno po téměř sto letech. Nová inscenace Dmitrije Čerňakova je psychologickou
sondou do mysli rozpolceného hrdiny na pozadí zrodu ruského národa. Náročné
titulní role se zhostí basbarytonista Ildar Abdrazakov, za dirigentským pultem stane
Gianandrea Noseda.
Účinkují: Ildar  Abdrazakov  (Kníže  Igor),  Oksana  Dyka  (Jaroslavna),  Anita
Rachvelishvili  (Končakovna),  Sergej  Semiškur  (Vladimír),  Michail  Petrenko (kníže
Galický), Štefan Kocán (chán Končak)
Dirigent: Gianandrea Noseda
Režie: Dmitrij Čerňakov

PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Neděle 2. 3. | 19:00 hod.
USA, drama, 111 min., vstupné  100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Adele před časem opustil manžel a ona se z toho dosud nevzpamatovala. Místo toho,
aby  se  starala  o  svého  třináctiletého  syna  Henryho,  pečuje  on  o  ni.  Rozpad
manželství  navíc  prohloubil  její  uzavřenost,  úzkostlivě  se  proto  vyhýbá  styku  s
okolím.  Výjimkou  jsou  jen  pravidelné  výpravy  pro  zásoby  do  blízkého
supermarketu.  Při  jedné z nich se seznámí s Frankem, který ji  dost  nesmlouvavě
požádá o pomoc. Frank právě uprchl z vězení, během útěku se zranil, a proto hledá
dočasnou skrýš, alespoň než se přežene první vlna pátrání.
Hrají: Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Clark Gregg, James Van Der Beek
Režie: Jason Reitman

PAMÁTKÁŘI
Středa 5. 3. | 19:00 hod. 
USA, drama, 112 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Památkáři  nejsou  žádní  nudní  patroni,  ale  unikátní  vojenská  jednotka,  která
nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé



světové války nakradli.  Film se odehrává v době, kdy už bylo víceméně jasné, že
hitlerovské  Německo  bude  poraženo  a  pomalu  se  začínaly  napravovat  válečné
škody. Milovníky umění trápil především nejasný osud tisíců uměleckých děl, které
nacisté pro Hitlera a další pohlaváry nakradli a ukryli neznámo kde. Z jejich popudu
tak vznikl  tým, který  postupoval  v  patách  spojeneckých vojsk  a  hledal  stopy po
těchto vzácných artefaktech. 
Hrají: Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman
Režie: George Clooney

CUTHNA ANTIQUA – premiéra animovaného filmu
Čtvrtek 6. 3. | 19:00 hod.
Animovaný  film  Cuthna  Antiqua  vypráví  o  stříbrné  horečce,  která  na  Horách
Kutných vypukla. Film vyrobilo studio KLUCIvespolek ve spolupráci s Kutnohorsko
o.p.s.  Protože  se  jedná  o  krátký  film,  sestavili  KLUCIvespolek   program složený
z projekce dalších animovaných filmů a spotů z produkce stejného studia, které ve
zkratce vypráví historii několika měst a oblastí a zvou k návštěvě těchto míst. 
Po skončení projekce můžou diváci přejít několik set metrů do Vlašského dvora a
navštívit expozici mincovnictví, která s tématem filmu Cuthna Antiqua úzce souvisí. 

Program:
1. část
CUTHNA ANTIQUA /film o stříbrné horečce na Horách Kutných - 8 minut/, 
ZDISLAV  Z POLIČKY /cyklus  Známé  i  neznámé  osobnosti  Českomoravského
pomezí - 3 minuty/, 
JAK CYRIL S METODĚJEM PUTOVALI PŘES HODONÍN - 6 minut, 
MAGDALENA  ZLITOMYŠLE /cyklus  Známé  i  neznámé  osobnosti
Českomoravského pomezí - 3 minuty/, 
SPLENDISSIMA BASILICA / animovaná historie sedlecké baziliky - 10 minut/

Přestávka
2. část
HERRET  Z  MORAVSKÉ  TŘEBOVÉ /cyklus  Známé  i  neznámé  osobnosti
Českomoravského pomezí – 3 minuty/, 
KRÁTKÝ FILM O DLOUHÉ HISTORII LITOMYŠLE - 4 minuty, 
OSKAR ZE SVITAV /cyklus Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí
- 3 minuty/, 
HVĚZDY NAD BENEŠOVEM - 6 minut, 
JOSEF  Z  VYSOKÉHO  MÝTA /cyklus  Známé  i  neznámé  osobnosti
Českomoravského pomezí - 3 minuty/



HISTORIE JINDŘICHOVA HRADCE V ANIMAČNÍ ZKRATCE - 8 minut

KLUCIvespolek showreel - 3 minuty
Ve 20:30 následuje přesun do Vlašského dvora, kde proběhne prohlídka expozice
mincovnictví v Kutné Hoře.

Vstup do kina Modrý kříž je zdarma, vstupenky si můžete vyzvednout od 18 hodin v den
promítání filmu.

BLÍZKO OD SEBE  
Pátek 7. 3. | 19:00 hod. 
USA, drama, 121 min., vstupné  100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě na pohřeb otce,
básníka  a  opilce,  který  spáchal  sebevraždu.  Jeho  žena,  cynická  a  celoživotně
konfliktní Violet takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami. Ani
jedna z nich to nemá jednoduché: jedné se hroutí manželství, další tutlá aférku se
svým bratrancem, třetí se právě zasnoubila a ani na pohřbu není schopna mluvit o
ničem jiném než o nadcházející svatbě. Přičemž každému kromě ní je jasné, že její
snoubenec je slizký parchant.
Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor
Režie: John Wells

V NITRU LLEWYNA DAVISE 
Sobota 8. 3. | 19:00 hod. 
USA/Francie,  hudební  drama,  105  min.,  vstupné  100  Kč,  do  15  let  nevhodný,  s
titulky
Příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat si
trochu uznání, v době obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Ačkoliv se
jeho život zdá být nekonečným řetězem smůly, Llewyn se nevzdává a pevně si jde za
svým snem. Bez peněz a trvalé adresy se protlouká životem a přespává u stále se
snižujícího počtu kamarádů. Jako šance na záchranu se jeví cesta do Chicaga, kam se
vydává s nadějí na získání nového manažera a s vyhlídkou na překonání své smůly.
Hrají:   Oscar  Isaac,  Carey  Mulligan,  Justin  Timberlake,  John  Goodman,  Jeanine
Serralles
Režie: Ethan Coen, Joel Coen 

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Neděle 9. 3. | 15:00 hod. 
Kanada, animovaný, 86 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Veverčák  Surly  a  jeho  krysí  kamarád  Buddy  mají  něco  za  lubem.  Zima  se
nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba



si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s
oříšky. Nic ale není tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo..

ANGELIKA
Neděle  9. 3. | 19:00 hod.
Francie, romantický, 113 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte
Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také pověst
čaroděje. Svým šarmem a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich
šťastný život nemůže nic ohrozit.  Jednoho dne je  ale  Peyrac uvržen do Bastily  a
upálen  na  hranici  za  údajné  čarodějnictví.  Angelika  se  uchýlí  s  dětmi  na  Dvůr
zázraků a s pomocí banditů plánuje pomstu všem, kteří změnili její pohádku ve zlý
sen.
Hrají:  Nora  Arnezeder,  Salomé  Degeer,  Gérard  Lanvin,  Tomer  Sisley,  Olivier
Gourmet
Režie:  Ariel Zeitoun

PHILOMENA  
Středa 12. 3. | 19:00 hod. 
Velká Británie, drama, 98 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za tajemstvím, které bylo skryté půl
století. Martin Sixmith je bývalý zahraniční korespondent BBC, který přišel o práci.
Shodou náhod se mu do rukou dostává možnost odhalit příběh, který by mohl být
jeho životní reportáží. Jeho klientkou se stává sedmdesátiletá svérázná a osobitá irská
dáma  Philomena  Lee.  V  50.  letech  jako  náctiletá  otěhotněla  a  porodila  syna
Anthonyho. Aby ho mohla vídat alespoň hodinu denně, žila a pracovala v klášteře
pro „padlé ženy". Když byly Anthonymu 3 roky, byl Philomeně násilím odebrán,
dán jeptiškami k adopci  a  poslán do Ameriky. Philomena strávila 50 let  marným
hledáním svého dítěte. 
Hrají: Judi Dench, Steve Coogan, Mare Winningham, Sophie Kennedy Clark
Režie: Stephen Frears

ZLODĚJKA KNIH (PROMÍTÁNÍ SE SNÍŽENOU HLADINOU ZVUKU NEJEN PRO
MAMINKY S DĚTMI)
Čtvrtek 13. 3. | 10:00 hod. 
USA/Německo, drama, 131 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce přečíst.
Film  Zlodějka  knih  vypráví  příběh  Liesel,  která  se  během  druhé  světové  války
dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho ženy Rosy, aby zde začala
nový život. Liesel se snaží zapadnout – doma i ve škole, kde si z ní spolužáci utahují,
protože  neumí  pořádně  číst.  Liesel  je  odhodlaná  situaci  změnit  s  jednostrannou



posedlostí rodícího se učence. A získá k tomu pomoc svého dobrosrdečného nového
tatínka. 
Hrají:  Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Ben Schnetzer, Nico Liersch
Režie:  Brian Percival

300:VZESTUP ŘÍŠE
Čtvrtek 13. 3. | 19:00 hod.
USA, akční, 102 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes,
vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové
bojiště  –  na  moře,  kde  řecký  generál  Themistokles,  usilující  o  sjednocení  celého
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí
Themistokles masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií,
pomstychtivou velitelkou perského loďstva. 
Hrají:   Lena  Headey,  Eva  Green,  Rodrigo  Santoro,  Sullivan  Stapleton,  David
Wenham
Režie: Noam Murro

VLK Z WALL STREET
Pátek 14. 3. | 19:00 hod. 
USA, drama, 180 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Podívaná z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo
pistolníků na koních se tu prohánějí  jachty a nahé blondýny a místo prachu nad
prérií víří vzduchem bankovky. Někdy dokázal vydělat i 12 milionů dolarů za pouhé
tři minuty. A peníze uměl taképěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně defilovala
nahá dívčí dechovka,  šňupaly se velehory kokainu,  pořádaly se  závody v házení
trpaslíky, opice jezdily na kolečkových bruslích a se svou ženou souložil na matraci
ze samých bankovek. Když mu v Londýně na večírku došly drogy, vzbudil svou
newyorskou  sekretářku,  aby  mu  je  poslala  soukromým  tryskáčem.  Po  každém
velkém  mejdanu  ale  přichází  i  odpovídající  kocovina.  Zvlášť,  pokud  kouzlení  s
akciemi je více než jen kreativní. FBI vás pak chce zatknout a mnoho dalších se chce
pomstít.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler
Režie: Martin Scorsese

JULES  MASSENET | WERTHER
Sobota 15. 3. | 17:45 hod. 
Přímý  přenos  z  Metropolitní  opery  v  New  Yorku.  Francouzské  nastudování
s českými titulky, vstupné 300 Kč, přibližná délka přenosu 3 hodiny 15 minut.
Dvě z velkých hvězd operního nebe – Jonas Kaufmann a Sophie Koch – se v Met
objeví  bok  po  boku v  Massenetově  povznášející  adaptaci  Goetheovy  převratné  a



tragické romance. Režie a výprava této inscenace pochází z dílny Richarda Eyrea a
Roba Howella. Taktovky se ujme nadějný mladý dirigent Alain Altinoglu.
Účinkují: Jonas  Kaufmann  (Werther),  Lisette  Oropesa  (Sophie),  Sophie  Koch
(Charlotte), David Bižić (Albert), Jonathan Summers (Bailli)
Dirigent: Alain Altinoglu
Režie: Richard Eyre

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
Neděle 16. 3. | 15:00 hod. 
USA, animovaný, 92 min., vstupné 150 Kč, pro děti, český dabing
Pan  Peabody  je  vynálezce,  šikovný  podnikatel,  držitel  Nobelovy  ceny,  gurmán,
dvojnásobný olympijský vítěz,  génius...a  shodou okolností  je  také  pes.  Díky jeho
nejgeniálnějšímu vynálezu, Časomatu, se on i jeho adoptivní syn Sherman mohou
volně  pohybovat  v  čase  a  na  vlastní  kůži  tak  prožívat  historické  události,  které
měnily dějiny. Když ale jednoho dne Sherman poruší pravidla cestování v čase, musí
ze sebe naši dva hrdinové vydat to nejlepší, aby zachovali chod dějin a zachránili
naši budoucnost. 
V  českém  znění:  Ivan  Trojan,  Jan  Kohler,  Viktorie  Taberyová,  Jana  Mařasová,
Ladislav Cigánek, Zuzana Schulzová

ZIMNÍ PŘÍBĚH 
Neděle 16. 3. | 19:00 hod.
USA, drama, 118 min., vstupné  90 Kč, mládeži přístupný, s titulky 
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh filmu
„Winter's Tale" plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla. 
Hrají: Russell Crowe, Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Will Smith, William Hurt
Režie: Akiva Goldsman

ŽIVOTNÍ ŠANCE
Středa 19. 3. | 19:00 hod. 
Velká Británie, životopisný, 103 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný 
Příběh, který poslal celý svět do kolen a dal naději všem, kterým život rozdal jen
nízké  karty.  V  historicky  první  sérii  televizní  show  „Británie  hledá  talent"
předstoupil před krutou porotu a nepřátelské obecenstvo Paul Potts. Nevzhledný,
jako  exot  ohlásil,  že  zazpívá  operní  árii  a  ve  svých  čtyřiceti  letech  sklidil  to,  co
doposud od života – výsměch a kopance. Naposledy. Paul Potts začal zpívat árii z
Pucciniho opery Turandot a jeho život se v té vteřině navždy změnil.
Hrají: James Corden, Colm Meaney, Julie Walters, Simon Cowell, Mackenzie Crook
Režie: David Frankel

CIZÍ OBĚD



Čtvrtek 20. 3. | 19:00 hod. 
Indie, drama, 104 min., vstupné  100 Kč, mládeži přístupný, s titulky 
Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy v kastrůlkách
prostřednictvím pozoruhodné sítě  poslíčků.  Vědci  z  Harvardovy univerzity  tento
dokonalý doručovací systém analyzovali a dospěli k závěru, že na špatnou adresu
doputuje jen jeden z milionu obědů. A právě tento ojedinělý zatoulaný oběd svede
dohromady osudy dvou lidí – půvabné Lly a úředníka Saajana. 
Hrají: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Lillete Dubey
Režie: Ritesh Batra

MOTANI -VIVA MEXICO
Pátek 21.3. | 18:00 hod
Název Yucatan zní velmi tajuplně - a tajuplný tento poloostrov v Mexickém zálivu
skutečně  je.  Yucatan  je  proděravělý  spletitými  vodními  cenotami,  jeho  moře
překypuje  podmořskými poklady.  Úchvatné mayské pyramidy obklopuje hustý a
neprostupný prales. Nádherná příroda se tu mísí se starou indiánskou i současnou
mexickou kulturou. Barvami hýřící zemi podmalovává pulsující mexická hudba.
Cestopisný pořad Kateřiny a Miloše MOTANI, vstupné 100 Kč 

VEJŠKA
Sobota 22. 3. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 85 min., vstupné  100 Kč, do 12 let nevhodný 
Petr  Kocourek  se  hlásí  na  katedru  grafiky  na  UMPRUM,  kam  přijímají  jen  pár
vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina je nekompromisní. Na školu se
hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman studuje
VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta.
Hrají:  Tomáš  Vorel  ml.,  Jiří  Mádl,  Eva  Josefíková,  Marie  Kružíková,  Zuzana
Bydžovská
Režie: Tomáš Vorel st.

LEGO PŘÍBĚH
Neděle  23. 3. | 15:00 hod. 
USA, animovaný, 100 min., vstupné 90 Kč, pro děti, český dabing 
Příběh  natočený  pomocí  počítačové  animace  sleduje  osudy  Emmeta,  obyčejné,
pravidel  dbalé  a  dokonale  průměrné  mini-figurky  LEGO,  která  je  omylem
považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. Je odveden
do společenstva cizinců, kteří se vydali na velkolepou výpravu proti zlému tyranovi.
Emmet je na takovou cestu až k popukání zoufale nepřipraven.
KANDIDÁT
Neděle  23. 3. | 19:00 hod. 
ČR/SR, komedie, 106 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný



V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film ukazuje velkou moc médií,
která  manipulováním  s  událostmi  mohou  ovlivňovat  celý  svět.  Příběh  sleduje
zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. Do volby hlavy státu zbývají 2
měsíce.  Úspěšný  a  vlivný  majitel  reklamní  agentury  Adam  Lambert  přijímá
lukrativní zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta -
nevýrazného, maloměstského podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a
ubrat pár hlasů protistraně. 
Hrají:  Marek  Majeský,  Roman  Luknár,  Michal  Dlouhý,  Michal  Kubovčík,  Alice
Bendová
Režie: Jonáš Karásek

ZACHRAŇTE PANA BANKSE
Středa 26. 3. | 19:00 hod. 
USA, komedie, 126 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný, s titulky
Walt Disney dlouhodobě usiluje o filmová práva k psanému románu Mary Poppins.
Opakovaně  žádá  jeho  svéráznou  autorku  P.  L.  Traversovou  o  setkání,  ale  ta
hollywoodského velikána po celá léta úspěšně odmítá, stejně jako udělit mu souhlas
k právům na její milovanou postavu a knihu. Protože si ale uvědomuje, že prodejnost
jejích knih klesá a budoucnost je nejistá, v roce 1961 se setkáním souhlasí. Vzniká tak
dvoutýdenní dobrodružství, které nakonec vyústí v zahájení prací na zbožňovaném
a mnohokrát oceněném filmovém fenoménu Mary Poppins. 
Hrají:  Tom  Hanks,  Emma  Thompson,  Colin  Farrell,  Annie  Rose  Buckley,  Ruth
Wilson
Režie: John Lee Hancock

ROBOCOP
Pátek 28. 3. | 19:00 hod. 
USA, akční, 121 min., vstupné  110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
V  roce  2028  je  nadnárodní  konglomerát  OmniCorp  vedoucím  lídrem  v  oblasti
robotických technologií.  Jejich drony jsou již dlouhá léta využívány armádami po
celém  světě  a  OmniCorpu přibývají  na  účtech  miliardy  dolarů  .  Jedinou metou,
kterou se jim dosud nepodařilo dosáhnout, je úspěch na domácí půdě, kde jsou jejich
technologie stále považovány za příliš kontroverzní. Ale v jistém momentě přijde ke
zlomu.
Hrají:   Joel  Kinnaman,  Samuel  L.  Jackson,  Gary  Oldman,  Abbie  Cornish,  Jay
Baruchel
Režie:   José Padilha

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Sobota 29.  - neděle 30. 3.  |19:00 hod. 
ČR, komedie, vstupné 130 Kč, mládeži přístupný  



Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním světě. Je to chytrý a milý
vědátor zabraný do studií astrofyziky. Jeho největší láskou jsou hvězdy a horoskopy.
Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její  přítomnost mu zcela obrátí
život naruby. Marek se do ní tak bezhlavě zamiluje, že ve škole není schopen ani
udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho  přátelé, kteří se rozhodnou
povolat  na  pomoc  Markova  otce.  Ten  je  totiž  úspěšným  vydavatelem  řady
bestsellerů, a tak není obtížné najít v edičním plánu několik knih na téma, jak získat
ženu.
Hrají:   Matouš  Ruml,  Jan  Dolanský,  Jakub  Prachař,  Miroslav  Donutil,  Tereza
Nvotová
Režie: Karel Janák

Změna programu vyhrazena.


