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KINO MÁJ
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Sobota 

12. 10. 
17.00 hodin

Sobota 

12. 10.
19.30 hodin

Neděle 

13. 10. 
17.00 hodin

Neděle 

13. 10. 
19.30 hodin

Úterý 

15. 10.
19.30 hodin

Čtvrtek 

17. 10.
19.30 hodin

Pátek 

18. 10.
19.30 hodin

Neděle 

20. 10.
19.30 hodin

Neděle 

20. 10. 
17.00 hodin

Úterý 

22. 10. 
19.30 hodin

Pondělí 

21. 10. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

24. 10.
19.30 hodin

Pátek 

25. 10. 
19.30 hodin

Sobota 

26. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

27. 10. 
17.00 hodin

Úterý 

29. 10. 
10.00 hodin

Neděle 

27. 10. 
19.30 hodin

Středa 

30. 10.
10.00 hodin

Středa 

30. 10. 
19.30 hodin

Úterý 

29. 10.
19.30 hodin

Úterý 

2. 10. 
18.00 hodin

Pátek 

4. 10. 
19.30 hodin

Sobota 

5. 10. 
17.00 hodin

Neděle 

6. 10.
16.30 hodin

Sobota 

5. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

6. 10. 
19.30 hodin

Úterý 

8. 10. 
19.30 hodin

Středa 

9. 10. 
19.30 hodin

Středa 

9. 10. 
14.30 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

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

PŘES PRSTY 
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně 
chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.
Komedie / Sportovní, Česká republika, 2019, 101 min.  Vstupné 120 Kč

STEHLÍK
*Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém útoku v newyorském Met-
ropolitním muzeu umění. Tato tragédie změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu 
provázenou nejen zármutkem a pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale i láskou, přátelstvím a světem 
zločinu. Přes všechnu nepopsatelnou hrůzu si z onoho osudového dne v mysli uchoval jeden výjev skýtající 
naději… obraz drobného ptáčka přivázaného řetízkem k bidýlku. Stehlíka.
Drama, USA, 2019, 149 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Svatba mezi princem Filipem z království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem k radosti, 
a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvářenými světy. Avšak nečekaný zvrat událostí a setkání s nový-
mi mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná 
pouta náročné zkoušce.
Fantasy / Dobrodružný / Romantický, USA / Velká Británie, 2019  Vstupné 120 Kč

STAŘÍCI
Vlastovi a Tondovi již nezbývá mnoho let života, mají však před sebou jeden důležitý úkol – vypátrat a zabít 
komunistického prokurátora, který je v 50. letech odsoudil k trestu. Atypická road movie o dvojici bývalých 
politických vězňů, kteří se navzdory všem omezením a překážkám bijí za spravedlnost.
Drama / Roadmovie, Česká a Slovenská republika, 2019, 90 min.  Vstupné 120 Kč

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
*Po nelítostných bojích v džungli a poušti uzavře Rambo sérii akčních filmů tam, kde snímkem První krev 
začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti 
a vydat se na cestu krvavé pomsty.
Akční / Dobrodružný / Thriller, USA, 2019, 91 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.
Komedie, Česká republika, 2019, 93 min.  Vstupné 110 Kč

ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY
*V pokračování projde čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se ne-
jen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho 
nejvíc je ale ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.
Akční / Komedie / Horor, USA, 2019, 97 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zá-
mek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) 
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou ne-
znalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých 
vyprávění příbuzných. 
Komedie, Česká republika, 2019, 110 min.  Vstupné 130 Kč

ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY
*V pokračování projde čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střetnou se ne-
jen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi. Ze všeho 
nejvíc je ale ohrožují narůstající problémy jejich vlastní, chatrné improvizované rodiny.
Akční / Komedie / Horor, USA, 2019, 97 min., české titulky Vstupné 120 Kč

SNĚŽNÝ KLUK
Když jedna obyčejná holka najde na střeše svého domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne se, že 
mu pomůže najít cestu domů do Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná dobrodružství, kouzel 
a nezapomenutelných zážitků.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA, 2019, 85 min., český dabing  Vstupné 130 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zá-
mek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) 
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou ne-
znalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých 
vyprávění příbuzných. 
Komedie, Česká republika, 2019, 110 min.  Vstupné 130 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobro-
družství.
Animovaný / Komedie, VB / USA / Francie, 2019, 87 min., český dabing  Vstupné 110 Kč

TO KAPITOLA 2
*V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů 
spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. 
Horor / Thriller, USA, 2019, 165 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Svatba mezi princem Filipem z království Ulstead a Růženkou ze sousedních Blat je důvodem k radosti, 
a mnozí doufají ve spojenectví mezi znesvářenými světy. Avšak nečekaný zvrat událostí a setkání s nový-
mi mocnými spojenci dostane Růženku a Zlobu na opačné strany Velké války, která podrobí jejich rodinná 
pouta náročné zkoušce.
Fantasy / Dobrodružný / Romantický, USA / Velká Británie, 2019  Vstupné 140 Kč

NÁRODNÍ TŘÍDA
*Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický 
příběh s černým humorem.
Drama, Česká republika / Německo, 2019, 91 min.  Vstupné 100 Kč

ANDRÉ RIEU – SMÍM PROSIT?
Po předchozích mimořádně úspěšných titulech (Amore a Koncert ze Sydney) míří do kin i letošní koncert 
Andrého Rieu z jeho rodného Maastrichtu. Tentokrát v rytmu valčíku a s podtitulem Smím prosit? Charis-
matický Maestro spolu s Orchestrem Johanna Strausse překvapí publikum elegantními tanečními kreacemi 
a rovněž spoustou zábavy.
Hudební, Koncert z Masstrichu, 2019, 180 min. Vstupné 180 Kč 

JOKER
*Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jed-
noho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními 
zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný Fleck se začne 
čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát 
pod jménem Joker.
Krimi / Drama / Thriller, USA, 2019, 122 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí 
rozvod na jejich morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, 
je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměs-
ta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). 
Komedie, Česká republika, 2019, 95 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

NABARVENÉ PTÁČE
*Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov 
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu 
a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky 
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, 
boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost.
Drama / Válečný, ČR, SR, Ukrajina, 2019, 169 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

ROGER WATERS: US + THEM 
Roger Waters, hudební génius a jedna z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd, uvádí dlouho očeká-
vaný film Us + Them. Ve vizuálně dokonalé produkci s dechberoucím zvukem se v něm vrací na koncerty 
v Amsterdamu, kam zavítal v roce 2018 v rámci světového turné. Na celkem čtyřech koncertech tehdy 
zazněly skladby z nejúspěšnějších alb v kariéře Pink Floyd, konkrétně „The Dark Side of the Moon“, „The 
Wall“, „Animals“ a „Wish You Were Here“, stejně jako z Watersovy poslední sólové desky „Is This The Life 
We Really Want?“ 
Hudební / Dokumentární, Velká Británie, 2019, 135 min.  Vstupné 250 Kč

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodruž-
ství. Režie Woody Allen.
Komedie / Romantický, USA, 2019, 92 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

AD ASTRA
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného otce 
a odhalil tajemství, která zpochybňují podstatu lidské existence a naše místo ve vesmíru.
Sci-fi / Dobrodružný, USA / Brazílie, 2019, 115 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

PŘES PRSTY – SENIOR KINO
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně 
chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.
Komedie / Sportovní, Česká republika, 2019, 101 min.  Vstupné 60 Kč

NABARVENÉ PTÁČE
*Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov 
kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu 
a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky 
a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, 
boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost.
Drama / Válečný, ČR, SR, Ukrajina, 2019, 169 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobro-
družství.
Animovaný / Komedie, VB / USA / Francie, 2019, 87 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

BLÍŽENEC
Blíženec je originální akční thriller s Willem Smithem v hlavní roli. Smith hraje Henryho Brogana, elitního 
nájemného zabijáka, pronásledovaného tajeným mladým vrahem, který dokáže předjímat jeho každý tah. 
Akční / Drama, USA, 2019, české titulky  Vstupné 130 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobro-
družství.
Animovaný / Komedie, VB / USA / Francie, 2019, 87 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – 
často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. 
Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené 
večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém. Postupně se proti své vůli stane nejen 
divákem, ale i účastníkem dekadentního představení, v němž mnozí hrají falešně, a nikomu nelze věřit. 
Drama / Erotický, Česká republika, 2019, 112 min.  Vstupné 130 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
*Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou 
bývalá westernová hvězda Rick Dalton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth. 
Komedie / Drama, USA, 2019, 165 min., české titulky  Vstupné 100 Kč
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