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3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Středa

11. 3.
19.30 hodin

Pátek

13. 3. 
19.30 hodin

Čtvrtek

12. 3. 
19.30 hodin

Sobota

14. 3. 
19.30 hodin

Neděle

15. 3.
17.00 hodin

Neděle

15. 3.
19.30 hodin

Pondělí

16. 3.
19.30 hodin

Pátek

20. 3.
19.30 hodin

Sobota

21. 3.
17.00 hodin

Sobota

21. 3.
19.30 hodin

Neděle

22. 3.
17.00 hodin

Neděle

22. 3.
19.30 hodin

Pondělí

23. 3. 
19.30 hodin

Neděle 

1. 3.
17.00 hodin

Neděle

1. 3.
19.30 hodin

Pondělí

2. 3. 
19.30 hodin

Úterý 

3. 3.
19.30 hodin

Středa

4. 3. 
19.30 hodin

Středa

11. 3.
14.30 hodin

Úterý

10. 3.
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

3BOBULE
Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dra-
matických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Ten se nadšeně hrne do návště-
vy Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, 
že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, 
které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají sami problémů nad hlavu. 
Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. 
Komedie, Česká republika, 2020, 103 min.  Vstupné 130 Kč

VOLÁNÍ DIVOČINY
Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a přináší dobrodruž-
ný příběh odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na 
Klondiku.
Dobrodružný / Rodinný, USA, 2020, 105 min., český dabing Vstupné 130 Kč
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1917
*Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští 
vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný 
úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, 
která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův bratr.
Drama / Válečný, USA / Velká Británie, 2019, 119 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Svět, ve kterém hlasitější zvuk může znamenat rozsudek smrti. „Rozbitá“ rodina, která zná 
cestu k záchraně, je vržená do světa, v němž nemůže uplatňovat pravidla, jež jí doposud 
pomáhala přežít.
Horor, USA, 2020, české titulky  Vstupné 130 Kč

JEŽEK SONIC
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legen-
dách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího 
blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
Animovaný / Dobrodružný, USA / Japonsko, 2020, 99 min., český dabing Vstupné 110 Kč

BLOODSHOT
Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který 
byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie 
v jeho žilách z něj činní nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schop-
ností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale 
i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.
Akční / Drama / Sci-fi, USA, 2020, 110 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak může dopadnout setkání agenta CIA jménem 
JJ, kterého hraje oblíbený drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista (Strážci Galaxie) a de-
vítileté Sophie, která odhalí probíhající tajnou operaci. JJ z toho není nadšený, ale aby se 
vyhnul prozrazení, musí mazané Sophii slíbit, že ji bude učit, jak se stát neohroženou špi-
onkou. 
Akční / Komedie / Rodinný, USA, 2020, 100 min., český dabing Vstupné 130 Kč
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CHLAP NA STŘÍDAČKU
Již patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr 
s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak tro-
chu 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, 109 min.  Vstupné 120 Kč

KRÁLÍČEK JOJO
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu kamarádů v Hitlerjugend, nej-přítele 
Yorkiho a pak ještě jednoho kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Dokud 
nezjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou dívku. Režisér Taika Waititi natočil příběh z dru-
hé světové války se svým osobitým stylem humoru.
Komedie / Drama / Válečný, USA, 2019, 108 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
*Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kama-
rádku 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 100 Kč

VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
*V roce 2013 došlo k jednomu z nejhorších únosů poslední doby. Dánský fotoreportér Da-
niel Rye byl zajat teroristickou organizací Islámský stát a držen jako rukojmí 398 dnů, spolu 
s několika dalšími rukojmími včetně amerického novináře Jamese Foleyho. Film sleduje 
Danielův boj o přežití v zajetí, jeho přátelství s Jamesem, i hrůzu, kterou prožívala Danielova 
rodina v Dánsku, snažící se vyrovnat se strachem, že už nikdy neuvidí svého syna naživu. 
Klíčovou osobou celé události je vyjednávač Arthur, který sehrál zásadní roli při zajišťování 
Danielova propuštění.
Drama, Dánsko, 2019, 135 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

VLASTNÍCI – SENIOR KINO
Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedně-
mi 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 60 Kč

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

KINO NASLEPO
Jako každé dva měsíce i v březnu promítáme předem nezveřejněný filmový titul, bez vstup-
ného s dobrovolným odchodným dle vlastní spokojenosti.
země? žánr? min.?  Dobrovolné odchodné Kč

NEVIDITELNÝ
*Cecilia Kass (Elisabeth Moss) uvízla v nebezpečném vztahu s bohatým brilantním vědcem, 
který ji poměrně nevybíravě kontroluje na každém kroku. Až s pomocí rodiny a přátel se 
jí z jeho “zajetí” podaří uniknout. Její ex navíc krátce poté spáchá sebevraždu a poměrně 
překvapivě právě Cecílii odkáže velkou část svého majetku. Ta však začne mít záhy pocit, 
že jeho smrt mohla být fingovaná. Důvodem je série těžko vysvětlitelných událostí, jejichž 
intenzita a brutalita se stupňuje tak, že lidé z jejího okolí se ocitnou v bezprostředním ohro-
žení života. 
Horor / Sci-fi / Thriller, USA, 2020, 125 min., české titulky  Vstupné 130 Kč


