PROGRAM
leden
Pátek

2019

UTOP SE, NEBO PLAV

4. 1.

19.30 hodin

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který hledá nového člena
do družstva mužského synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli mužské akvabely), netuší,
že v amatérském družstvu najde nejen přátele, ale i novou chuť do života. Komedie nejen o tom, jak
dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili život.
Komedie, Francie, 2018, 122 min., české titulky 
Vstupné 100 Kč

Sobota

MARY POPPINS SE VRACÍ

5. 1.

16.30 hodin

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně (v období, ve kterém se
odehrávají i původní knihy) a předlohou mu bylo dalších sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu
jsou děti známé z původního filmu, Michal a Jana, už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými
třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins. Za pomoci veselého lampáře Jacka a svých jedinečných
kouzelných schopností pomůže rodině znovu nalézt ztracenou radost a štěstí. Mary Poppins rovněž
seznámí děti s celou řadou barvitých a svérázných postav, včetně své výstřední sestřenice Topsy.
Rodinný / Fantasy / Muzikál, USA, 2018, 130 min., český dabing 
Vstupné 110 Kč

3D DIGITÁLNÍ
KINO

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Čtvrtek

17. 1.

19.30 hodin

Pátek

18. 1.

19.30 hodin

Sobota
Sobota

AQUAMAN

5. 1.

19.30 hodin

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho,
napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen
o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen…
králem.
Akční / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2018, 143 min., české titulky 
Vstupné 100 Kč

19. 1.

17.00 hodin

Sobota
Neděle

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH

6. 1.

17.00 hodin

Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším
případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech.
Komedie / Krimi, Česká republika, 2018, 90 min. 
Vstupné 110 Kč

Neděle

19. 1.

19.30 hodin

AQUAMAN

6. 1.

19.30 hodin

3D

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho,
napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen
o tom, kým ve skutečnosti je, ale zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen…
králem.
Akční / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2018, 143 min., český dabing
Vstupné 120 Kč

Úterý

BUMBLEBEE

8. 1.

19.30 hodin

Charlie je čerstvých osmnáct a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat,
omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2018, 110 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

Neděle

20. 1.

17.00 hodin

11. 1.

19.30 hodin

Sobota

12. 1.

19.30 hodin

Neděle

20. 1.

Neděle

13. 1.

17.00 hodin

3D

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRDCADEL
V dalším pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí
je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová královna, se kterou Gerda dosud neměla
nejlepší zkušenosti.
Animovaný / Dobrodružný, Rusko, 2018, 80 min, český dabing 
Vstupné 130 Kč

Neděle

13. 1.

19.30 hodin

ROBIN HOOD
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě. Moderní vzrušující akční podívaná
plná zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Akční / Dobrodružný, USA, 2018, 117 min., české titulky 
Vstupné 100 Kč

Pondělí

14. 1.

19.30 hodin

Čtvrtek

24. 1.

19.30 hodin

THE DOORS: LIVE AT THE BOWL ´68
Záznam koncertu kapely THE DOORS z Hollywood Bowl z roku 1968, kde Doors nechali zaznamenat
celý svůj koncert. Osobně jej k 50. výročí kapely zremasteroval dvorní zvukař Bruce Botnick a to i pro
Dolby Atmos, což zajišťuje unikátní poslechový zážitek.
Hudební, USA, 1968, 68 min. 
Vstupné 180 Kč

Pátek

25. 1.

19.30 hodin

Sobota

26. 1.

17.00 hodin

Sobota

26. 1.

19.30 hodin

BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Životopisný / Hudební, Velká Británie / USA, 2018, 134 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

Neděle

27. 1.

17.00 hodin
Neděle

Úterý

15. 1.

14.30 hodin

ČERTÍ BRKO – SENIOR KINO
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat.
Pohádka / Komedie, Česká a Slovenská republika, 2018, 99 min. 
Vstupné 60 Kč

27. 1.

19.30 hodin

Úterý

29. 1.

19.30 hodin

Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před začátkem představení
- tel.: 736 503 566 (telefon aktivní pouze půl hodiny před a během představení)


- do 15 let nepřístupné,  - do 18 let nepřístupné

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA – KINO ARCHIV
Nick Carter, slavný americký detektiv, který je vždy ve střehu, přijíždí do malebné Prahy, aby vyřešil
záhadné zmizení. Za doprovodu komisaře Ledviny poznává krásy okolí, točené pivo, klobásky, olomoucké syrečky a fackovací kulturu. Společně přichází na stopu nejzáhadnějšímu zločinci 20. století,
přezdívanému Zahradník a vyřeší tak případ na Mozarta citlivé Adély. Groteskně laděný film Adéla
ještě nevečeřela vábí diváka do barvitého skleníku animace a na sebevědomou parodii brakových
detektivek. Československo 1977, 105 minut, barevný 
Vstupné 70 Kč

SKLENĚNÝ
Z filmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson
jako Eliah Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James
McAvoy, který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity, jež v sobě ukrývá.
A právě narušeného Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thrilleru David Dunn,
který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.
Thriller / Drama / Mysteriózní / Sci-fi, USA, 2019, 129 minut, české titulky 
Vstupné 120 Kč

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby někomu prozradil
tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává společně se dvěma hrdiny této vesnice - Asterixem a Obelixem na cestu najít
mladého druida, kterému by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.
Animovaný / Komedie, Francie, 2018, 105 min., český dabing
Vstupné 100 Kč

KURSK
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky
K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního
loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které plavidlo pošlou
do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře.
Drama / Historický, Belgie / Lucembursko, 2018, 117 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní
cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
Animovaný / Komedie, USA, 2018, 112 min., český dabing 
Vstupné 140 Kč

SKLENĚNÝ

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat
a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které
mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
Drama / Komedie, Česká republika, 2019 
Vstupné 120 Kč

HUSOVA 1062

3D

19.30 hodin
Pátek

MÁJ

Z filmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson
jako Eliah Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený se objevuje James
McAvoy, který ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho vícenásobné identity, jež v sobě ukrývá.
A právě narušeného Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v novém fantasy thrilleru David Dunn,
který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.
Thriller / Drama / Horor / Mysteriózní / Sci-fi, USA, 2019, české titulky 
Vstupné 120 Kč

ROBIN HOOD
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě. Moderní vzrušující akční podívaná
plná zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Akční / Dobrodružný, USA, 2018, 117 min., české titulky 
Vstupné 100 Kč

SCHINDLERŮV SEZNAM
*Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech.
Na záchranu 1100 životů obětoval Oskar Schindler veškeré své jmění.
Drama / Historický / Životopisný, USA, 1993, 195 min., české titulky 
Vstupné 110 Kč

PSÍ DOMOV
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho
dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než
nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé,
ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…
Dobrodružný / Rodinný, USA, 2019, český dabing
Vstupné 120 Kč

FAVORITKA
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. Co se však stane,
když se královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud držela lady Sarah
ochrannou ruku?
Drama / Historický, Irsko / Velká Británie / USA, 2018, 119 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEN
Dobrodružný / Fantasy / Horor, USA, 2018, 90 min., český dabing 

Vstupné 120 Kč

DAVID HOCKNEY
David Hockney je považován za nejpopulárnějšího vizuálního umělce ve Velké Británii. Jeho výstavy
jsou senzací v Londýně, New Yorku i Paříži a přitahují do galerií milióny návštěvníků. Film se zaměřuje na Hockneyho výstavy konané v letech 2012 a 2016 v Royal Academy of Arts v Londýně.
Umělecký, Velká Británie, 80 min., české titulky
Vstupné 150 Kč

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat
a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk a vlastní děti, které
mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
Drama / Komedie, Česká republika, 2019 
Vstupné 120 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje cenu brýlí (dospělí 30,-Kč, děti 25,- Kč,
ke koupi vždy před 3D projekcí) 3D brýle lze používat opakovaně.
Rezervace a prodej vstupenek on-line na www.klubcentrum.cz
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400,
tel.: 736 413 530, info@klubcentrum.cz

