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NEŽ JSEM TĚ POZNALA 
Středa  3. 8.  | 20:00 hod. 
USA, romantický, 110 min., vstupné  110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého 
přítele Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde o místo, a 
kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase po dopravní 
nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá 
nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že Lou mu 
vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého 
navzájem navždy změní ... 
Hrají:  Emilia Clarke, Sam Claflin, Brendan Coyle, Matthew Lewis, Charles 
Dance, Vanessa Kirby, Jenna Coleman, Janet McTeer, Muzz Khan, Amber 
Elizabeth, Chuku Modu, Stephen Peacocke 
Režie:   Thea Sharrock 
 
HRA PENĚZ 
Čtvrtek  4. 8. | 20:00 hod. 
USA, thriller, 95 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
V napínavém thrilleru, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se herecké hvězdy 
George Clooney a Julia Roberts objevují v rolích moderátora finančního 
televizního pořadu Leeho Gatese a jeho producentky Patty, kteří se ocitají ve 
velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem násilím převezme 
rozzlobený finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek. V průběhu 
napínavého střetu, vysílaného televizí v přímém přenosu milionům diváků, 
jsou Lee a Patty nuceni pustit se do boje nejen s útočníkem samotným, ale 
také s časem, aby rozpletli záhadu konspirace, ukrývající se na pozadí 
současných frenetických a vysoce technizovaných globálních obchodních 
trhů. 
Hrají: George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell, Dominic West, 



Caitriona Balfe, Christopher Denham, Giancarlo Esposito, Liz Celeste, Marko 
Caka, Pernell Walker, Robert C. Kirk, Dennis Boutsikaris, Darri Ingolfsson, 
Christina Saragaglia, Greta Lee, Aly Mang 
Režie:  Jodie Foster 
 
MONTENEGRO 
Pátek  5. 8.  | 20:00 hod. 
ČR, drama, 80 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný 
Andjela je studentka dokončující studia ze sociologie. Rozhoduje se 
podniknout zajímavou a riskantní cestu do Černé Hory ve společnosti své 
dlouholeté kamarádky a dvou neznámých mladíků v rámci jejího 
diplomového sociálního experimentu, který jí v konečném důsledku ukáže, 
že život nemusí být nutně řízen rozumem. 
Hrají:  Ivana Vuković, Jakub Gottwald, Brian Caspe, Pavel Richta 
Režie:  Petr Kubík 
 
HLEDÁ SE DORY 
Sobota  6. 8. | 17:00 hod. 
USA, animovaný, 90 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing 
Na stříbrná plátna se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije 
na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic 
vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a 
Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního 
Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při 
hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského 
akvária a dojde k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich 
nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. 
Hrají: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane Keaton, Eugene Levy, Ty 
Burrell, Kaitlin Olson, Ed O'Neill, Willem Dafoe, Idris Elba, Dominic West, 
Preston Bailey 
Režie:   Andrew Stanton 
 
SPRÁVNÍ CHLAPI 
Sobota 6 .8. | 20:00 hod. 
USA, krimikomedie, 116 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Soukromý detektiv Holland March a nájemný ranař Jackson Healy spojují své 



síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě 
nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. 
Hrají: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret 
Qualley, Yaya DaCosta, Keith David, Beau Knapp, Lois Smith, Murielle Telio, 
Gil Gerard, Daisy Tahan, Kim Basinger, Jack Kilmer, Ty Simpkins, Rachele 
Brooke Smith, Yvonne Zima, Gary Weeks, Michael Beasley, Joanne Spracklen, 
Ward Roberts, Gary Wolf, Lauren Bair, Lexi Johnson 
Režie:  Shane Black 
 
DOBA LEDOVÁ:MAMUTÍ DRCNUTÍ 
Neděle  7. 8. | 17:00 hod. 
USA, animovaný, 100 min., vstupné 110 Kč, rodinný, český dabing 
Ledová událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej 
katapultuje do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 
transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego 
a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou 
komických momentů a dobrodružství. Odcestují do neznámých exotických 
zemí, kde se potkají s celou řadou nových, svérázných postav. 
Hrají: John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Ray Romano, Wanda 
Sykes, Chris Wedge, Roshon Fegan, Keke Palmer, Jay Leno, Simon Pegg, 
Seann William Scott 
Režie:  Mike Thurmeier 
 
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
Středa 10. 8. | 20:00 hod. 
USA, akční sci-fi, 123 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Je to dobrý pocit, být ten zlý... Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších 
superzločinců na celém světě, kteří si právě kroutí své tresty, vyzbrojte je tím 
nejefektivnějším arzenálem, který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit 
záhadnou nepřemožitelnou entitu. 
Hrají: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai 
Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, 
Cara Delevingne, Adam Beach, Ben Affleck, Jim Parrack, Common, Alex 
Meraz, David Harbour, Corina Calderon, Ike Barinholtz, Scott Eastwood, 
Mark Quigley, Amos Stern, Brianna Goldie, Justin Moses 
Režie: David Ayer 



 
LÍNÁ ZÁTOKA 
Čtvrtek  11. 8. | 20:00 hod. 
Francie, komedie, 122 min., vstupné 80 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Francouzský režisér Bruno Dumont před dvěma lety rozesmál karlovarské 
publikum svou minisérií Malej Quinquin. Nyní po uvedení v soutěži na 
festivalu v Cannes vstupuje do kin se svou zdivočelou komedií a retro 
detektivkou v jednom. Líná zátoka představí slavné herce ve velmi 
neotřelých hereckých polohách. Zábavná francouzská komedie odehrávající 
se v nádherně nasnímaných exteriérech severní Francie ukazuje, že i 
Francouzi si umí dělat legraci sami ze sebe. 
Hrají: Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini, Jean-Luc 
Vincent, Didier Desprès, Cyril Rigaux, Brandon Lavieville 
Režie:  Bruno Dumont  
 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
Pátek   12. 8. | 18:00 hod.| 3D | vstupné 140 Kč 
Sobota 13. 8. - neděle 14. 8. | 17:00 hod.| 2D | vstupné 120 Kč 
USA, animovaná komedie, 90 min., rodinný, pro děti, český dabing 
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, 
kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v této animované 
komediální lahůdce. Když Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum 
jménem Baron, myslela, že Max a Baron budou přáteli, ale opak je pravdou. 
Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, nakonec jsou 
ztracení, opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením 
šíleného králíka vládnou městskému podzemí. Naštěstí má Max doma 
pořádnou smečku přátel, kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a 
vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž 
cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním 
termínu, než se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší 
nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají. 
Hrají:  Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kemper, 
Bobby Moynihan, Lake Bell, Dana Carvey, Jenny Slate, Albert Brooks, 
Laraine Newman, Hannibal Buress 
Režie:  Chris Renaud, Yarrow Cheney 
 



MĚLČINY 
Sobota 13. 8. | 20:00 hod. 
USA, drama, 87 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
V napínavém thrilleru se Nancy vydává osamoceně surfovat na odlehlé pláži. 
V průběhu surfování je napadena velkým bílým žralokem a zůstane 
uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 
200 metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí. 
Hrají:  Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen, Sedona Legge 
Režie:  Jaume Collet-Serra 
 
ZA LÁSKOU VZHŮRU 
Středa 17. 8. | 20:00 hod. 
Francie, romantický, 118 min., vstupné 100 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Diane je krásná žena s vysokým pracovním postavením. Pracuje v 
renomované právnické firmě, má vynikající smysl pro humor a je zkrátka 
ženou, za kterou se každý chlap otočí. Diane právě prošla nešťastným 
manželstvím a rozvodem, ale je opět připravena najít muže svých snů. 
Existuje však něco takového jako náhoda anebo osud? Asi ne! Jednoho večera 
Diane zazvoní domácí telefon a ona přijme hovor od jistého Alexandra, 
tajemného muže, který našel její mobil. Alexandr je zdvořilý, šarmantní, 
vtipný i bohatý. Již během telefonního hovoru mezi nimi přeskočí jiskra a 
téměř okamžitě si dohodnou rande. Diane podlehla kouzlu Alexanderova 
hlasu a sní o tom, jak asi vypadá ve skutečnosti. Jak už to ale bývá, představy 
jsou někdy lepší než skutečnost a jejich setkání nedopadne úplně podle 
Dianiných očekávání... 
Hrají: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy, Eléa Clair, 
Myriam Tekaïa, François-Dominique Blin 
Režie:  Laurent Tirard 
 
STAR TREK: DO NEZNÁMA 
Čtvrtek  18. 8. | 20:00 hod.| 2D | vstupné 120 Kč 
Pátek     19. 8. | 20:00 hod.| 3D | vstupné 140 Kč 
USA, akční sci-fi, 120 min., do 12 let nevhodný, s titulky 
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a 
nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným 
nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce. 



Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, 
John Cho, Anton Yelchin, Idris Elba, Sofia Boutella, Joe Taslim, Lydia Wilson, 
Deep Roy, Joseph Gatt, Fiona Vroom, Natalie Moon, Christian Sloan 
Režie:  Justin Lin 
 
STRAŠIDLA 
Sobota 20. 8. - neděle 21. 8. | 17:00 hod 
ČR, komedie, 113 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti 
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký 
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka 
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila 
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním 
úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let 
nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především 
proto, že tu straší. Setkání s lidským světem, v němž platí jiná pravidla, než v 
tom pohádkovém, přinese řadu komických i napínavých situací. 
Hrají:  Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, 
Carmen Mayerová, Sara Sandeva, Tereza Bebarová, Aleš Háma, Matěj 
Hádek, Karel Dobrý, Anna Polívková, Petr Nárožný, Václav Postránecký, 
Nelly Řehořová, Petr Šimčák, Petr Čtvrtníček, Aneta Procházková, Jana 
Bernášková 
Režie:  Zdeněk Troška     
   
SEZN@MKA 
Sobota   20. 8. | 20:00 hod. 
Středa   24. 8. | 20:00 hod. 
ČR, komedie, 90 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný 
„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá 
kreténa," povzdychne si hrdinka filmu a její další rande na inzerát s tváří 
Lukáše Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů. 
Podobný seznam příšerných schůzek postupně rozšiřují i další postavy. 
Sezn@mka je totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby - 
internetové seznamce. A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém rande 
naslepo může stát. 



Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie 
Doležalová, Šárka Vaculíková, Ladislav Hampl, Petr Vondráček, Lukáš 
Pavlásek, Martin Kraus, Jaroslava Obermaierová, Iva Kubelková, Karel Zima 
Režie: Zita Marinovová 
 
JULIETA 
Čtvrtek  25. 8. | 20:00 hod. 
Španělsko, drama, 99 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života 
krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají 
nejhorší období. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe a jejich tichá bolest je 
postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku bez 
jediného slova vysvětlení. Julieta ji více než 12 let zoufale hledá všemi 
možnými způsoby. Během té dlouhé doby zjišťuje, jak málo svou dceru zná. 
Až náhodné setkání s Antíou dává matce šanci pokusit se ji získat zpět. 
Osamělá a zlomená Julieta se rozhodne konfrontovat svůj život a říct dceři 
pravdu o osudových událostech, které jejich životy rozdělily. 
Hrají:  Adriana Ugarte, Michelle Jenner, Darío Grandinetti, Emma Suárez, 
Rossy de Palma, Inma Cuesta, Nathalie Poza, Pilar Castro, Susi Sánchez, 
Daniel Grao 
Režie:   Pedro Almodóvar 
 
BOŽSKÁ FLORENCE 
Pátek  26. 8. | 20:00 hod. 
USA/Velká Británie, komedie, 110 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný 
Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. 
Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 
1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a 
manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím 
talentu, nyní čelí obtížné výzvě... 
Hrají: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda, Rebecca 
Ferguson, John Kavanagh, Josh O'Connor, Paul Bergquist, Mark Arnold, 
Christian McKay, David Haig, Elliot Levey, Martyn Mayger, Shaun 
Newnham 
Režie:   Stephen Frears 
 



HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR 
Sobota 27. 8. | 17:00 hod 
Německo/Švýcarsko, dobrodružný,  111 min., vstupné 90 Kč, rodinný, pro 
děti 
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s 
kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si 
svobody švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. 
Naplno prožitým dnům je však náhle konec, když je Heidi převezena tetou 
Dete do německého Frankufurtu nad Mohanem, kde má dělat společnost 
nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny. Dívky se sice ihned skamarádí, ale 
Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je příliš velký... 
Hrají: Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann, Quirin Agrippi, 
Hannelore Hoger, Maxim Mehmet, Katharina Schüttler, Jella Haase, Peter 
Lohmeyer, Michael Kranz, Heinrich Giskes, Peter Jecklin, Christoph Gaugler, 
Markus Hering, Monica Gubser, Rebecca Indermaur, Evelyne Grandjean 
Režie:  Alain Gsponer 
 
BEN HUR, 3D 
Sobota 27. 8.  | 20:00 hod. 
USA, dobrodružný, 212 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky 
Epický příběh Ben-Hura, potomka významného knížecího rodu z Jeruzaléma, 
jehož adoptivní bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, 
ho křivě obviní ze zrady. Jeho rodina včetně milované manželky skončí ve 
vězení a on sám je zbaven majetku a odsouzen k doživotním galejím. Po třech 
letech strávených na moři se Ben-Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou - 
pomstít se Messalovi za všechna příkoří, které mu způsobil. Vyzve jej proto 
na souboj v závodech čtyřspřežím, aby dokázal, že pravda a vítězství stojí na 
jeho straně. 
Hrají: Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell, Nazanin Boniadi, 
Rodrigo Santoro, Pilou Asbæk, Sofia Black-D'Elia, Ayelet Zurer, Moises Arias 
Režie:  Timur Bekmambetov 
 
MŮJ KAMARÁD DRAK 
Neděle 28. 8. | 17:00 hod. 
USA, dobrodružný, vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing 
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham, děti ze sousedství 



pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severozápadního 
pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace, správkyni v místním 
národním parku, jsou jeho příběhy jen divokými historkami... dokud nepotká 
malého Peta. Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu ani 
domov, a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. 
A podle Petova popisu se Elliot v mnohém podobá drakovi z historek pana 
Meachama. Za pomoci Natalie, jedenáctileté dívenky, jejíž otec Jack vlastní 
místní pilu, se Grace vydává zjistit, odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho 
drak existuje. 
Hrají: Karl Urban, Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Wes Bentley, Oona 
Laurence, Isiah Whitlock Jr., Craig Hall, Oakes Fegley 
Režie:  David Lowery 
 
BELGICA 
Středa  31. 8. | 20:00 hod. 
Belgie, drama, 126 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky 
Belgica je příběh dvou bratrů: charismatického a temperamentního Franka – 
manžela, otce a nevyléčitelného sukničkáře – a jeho ambiciózního, ale 
nezkušeného bratra Joa, který je majitelem baru zvaného Belgica. Stanou se 
obchodními partnery a rychle promění Belgicu v místo plné skvělé hudby, 
krásných lidí a nezřízené zábavy – dokud nezjistí, že vést takový podnik je 
náročnější než čekali, a jejich vztahy a osobní život tím začnou trpět. Belgica 
nabízí pohlcující zkušenost euforie z nejžhavějšího nočního klubu ve městě. 
Zasazen do eklektického zvuku uznávané belgické kapely Soulwax, film 
ukazuje opojnou cestu obou bratrů vzhůru k úspěchu – a pád, který 
následuje. Belgica je film o tom, jaké je to žít přítomnou chvílí, a o tom 
uvědomit si, že pohyb kupředu je nejen nevyhnutelný, ale i nutný. 
Hrají: Stef Aerts, Tom Vermeir, Dominique Van Malder, Charlotte 
Vandermeersch, Jean-Michel Balthazar, Sam Louwyck, Arne Sierens 
Režie:  Felix Van Groeningen 
 
                                                      Změna programu vyhrazena. 


