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10.00 hodin
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 19.30 hodin
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19.30 hodin
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11. 2. 
10.00 hodin

Středa 

12. 2. 
10.00 hodin

Středa 

12. 2. 
14.30 hodin

Středa 

12. 2.
19.30 hodin

Čtvrtek 

13. 2.
10.00 hodin

Čtvrtek 

13. 2. 
19.30 hodin

Pátek 

14. 2. 
19.30 hodin

Pátek 

14. 2. 
10.00 hodin

Sobota 

15. 2. 
17.00 hodin

Neděle 

16. 2. 
17.00 hodin

Sobota 

15. 2.
19.30 hodin

Neděle 

16. 2.
19.30 hodin

Pondělí 

24. 2. 
19.30 hodin

Úterý 

25. 2. 
19.30 hodin

Sobota 

29. 2. 
17.00 hodin

Sobota 

29. 2. 
19.30 hodin

Neděle 

2. 2.
17.00 hodin

Neděle 

2. 2. 
19.30 hodin

Úterý 

4. 2. 
19.30 hodin

Pondělí 

3. 2. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

6. 2. 
19.30 hodin

Pátek 

7. 2. 
19.30 hodin

Neděle 

9. 2. 
19.30 hodin

Neděle 

9. 2. 
17.00 hodin

Sobota 

8. 2. 
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

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

JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT - SENIOR KINO
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník 
nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která ovlivnila několik generací. To byl Jiří 
Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová. 
Dokumentární, Česká republika, 2019, 102 min.  Vstupné 60 Kč

BÍDNÍCI
Film inspirovaný vzpourami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do současného Montfermeilu, stejného mís-
ta, kde se odehrávali slavní „Bídníci“ Victora Huga v roce 1862. O více než 150 let později je podobnost mezi 
dnešní rozzlobenou mládež v mikinách a Gavrochem, hlavní postavy „Bídníků“, více než zřejmá.
Drama / Krimi, Francie, 2019, 102 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého 
prince.
Pohádka, Česká Republika, 2019, 95 min.  Vstupné 110 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminál-
ního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhou-
bím pro slovní humor a do absurdna gradující situace.
Krimi / Komedie, Česká republika, 2020, 95 min.  Vstupné 100 Kč

DOLITTLE
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale 
hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním 
zvěrolékaři.
Komedie / Rodinný / Dobrodružný, USA, 2020, 106 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Již patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zu-
zana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je 
přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. 
Komedie, Česká republika, 2020  Vstupné 130 Kč

MODELÁŘ
Dramatický příběh ze současného světa umožní divákům nahlédnout do životů majitelů firmy s drony. 
V hlavních rolích filmu Petra Zelenky se představí Kryštof Hádek a Jiří Mádl.
Drama / Komedie / Psychologický, Česká republika, 2020, 109 min.  Vstupné 130 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 100 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
Již patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zu-
zana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je 
přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa na střídačku. 
Komedie, Česká republika, 2020  Vstupné 130 Kč

FANTASY ISLAND
*Ve filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění charismatický pan Roarke v luxusním, leč od-
lehlém tropickém rezortu tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční 
můrou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život.
Dobrodružný / Komedie / Horor, USA, 2020, české titulky  Vstupné 120 Kč

GENTLEMANI 
*Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh brit-
ského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozant-
ní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.
Akční / Krimi, USA, 2020, 113 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

VLASTNÍCI
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří 
jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady 
na mnohém dohodnout a rozhodnout. 
Komedie, Česká republika, 2019, 96 min.  Vstupné 120 Kč

JEŽEK SONIC
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se obvykle 
točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnav-
ným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA / Japonsko, 2020, český dabing Vstupné 120 Kč

KRÁL PETR I.
Děj filmu začíná v roce 1914. Bezprostředně po atentátu Gavrila Principa na Františka Ferdinanda d´Este 
obvinilo Rakousko-Uhersko Srbsko z podílu na jeho přípravě, 23. července mu předalo ultimátum a vyža-
dovalo urychlené splnění jeho deseti bodů. Protože se tak v plném rozsahu nestalo, vypovědělo Rakousko-
-Uhersko 28. července, přesně měsíc po atentátu, Srbsku válku. 
Drama / Historický / Válečný, Srbsko / Řecko, 2018, 127 min., české titulky Vstupné 110 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
*Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, 
které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její 
jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, 
pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako 
vysněný ráj.
Komedie, Česká a Slovenská republika, 2020, 107 min.  Vstupné 120 Kč

GENTLEMANI 
*Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sleduje příběh brit-
ského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje impozant-
ní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.
Akční / Krimi, USA, 2020, 113 min., české titulky  Vstupné 130 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 120 Kč

AMUNDSEN
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první 
dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celove-
černí snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární 
lety vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých sku-
tečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry. 
Dobrodružný / Životopisný, NOR / SWE / ČR, 2019, 125 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

MALÉ ŽENY
Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického románu 
a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. V podá-
ní Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít 
život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.
Drama / Romantický, USA, 2019, 135 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

MODELÁŘ
Dramatický příběh ze současného světa umožní divákům nahlédnout do životů majitelů firmy s drony. 
V hlavních rolích filmu Petra Zelenky se představí Kryštof Hádek a Jiří Mádl.
Drama / Komedie / Psychologický, Česká republika, 2020, 109 min.  Vstupné 130 Kč

DARIA
*Kdo je Daria? Až ji poznáš, změní ti život. Mysteriózní, výtvarně stylizovaný thriller o tenké hranici mezi re-
alitou a fabulací, šílenstvím a normálností, sugescí a manipulací, ale také o strachu a odvaze. Reflexe sou-
časných problémů a nevyhnutelnosti vlivu mocných. Má v dnešní době člověk kontrolu nad svým životem, 
nebo svoboda nikdy nebyla tak nejasná?
Thriller / Mysteriózní, Česká republika, 2020, 89 min.  Vstupné 120 Kč

DOLITTLE
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale 
hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním 
zvěrolékaři.
Komedie / Rodinný / Dobrodružný, USA, 2020, 106 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

MODELÁŘ
Dramatický příběh ze současného světa umožní divákům nahlédnout do životů majitelů firmy s drony. 
V hlavních rolích filmu Petra Zelenky se představí Kryštof Hádek a Jiří Mádl.
Drama / Komedie / Psychologický, Česká republika, 2020, 109 min.  Vstupné 130 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové krá-
lovství. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozo-
ruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové 
království II musí doufat, že je mocná dostatečně.
Animovaný / Fantasy / Komedie, USA, 2019, 103 min., český dabing  Vstupné 130 Kč

LE MANS `66
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku 
Ford revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 
1966.
Drama / Životopisný / Sportovní / Akční, USA, 2019, 152 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel.  Zjistí však, že 
se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, 
jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy, USA, 2019, 123 min., český dabing  Vstupné 100 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, 
jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. 
Romantický / Komedie, Slovenská a Česká republika, 2019, 90 min.  Vstupné 120 Kč

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane 
do parády geniální vynálezce, který je schopen pěkných úletů. A to někdy doslova.
Animovaný / Akční / Komedie, USA, 2019, 104 min., český dabing Vstupné 130 Kč
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