
PROGRAM
červenec 2020

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Středa 

15. 7.
10.00 hodin

Středa 

15. 7. 
14.30 hodin

Sobota 

18. 7. 
19.30 hodin

Středa 

22. 7.
10.00 hodin

Čtvrtek 

23. 7. 
19.30 hodin

Sobota 

25. 7. 
19.30 hodin

Pondělí 

27. 7. 
19.30 hodin

Středa 

29. 7. 
10.00 hodin

Čtvrtek

 30. 7. 
19.30 hodin

Středa 

1. 7. 
10.00 hodin

Sobota 

4. 7. 
19.30 hodin

Úterý 

7. 7. 
19.30 hodin

Středa 

8. 7.
10.30 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

TENET
Akční / Drama / Sci-fi, USA / Velká Británie, 2020, české titulky

Vstupné 130 Kč

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

Vstupné 100 Kč

MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císař-
ské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší 
dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení 
za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se 
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta 
z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… 
a hrdého otce.
Dobrodružný / Drama / Rodinný, USA, 2020, 106 min., české titulky

Vstupné 120 Kč

MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císař-
ské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší 
dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení 
za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se 
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta 
z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… 
a hrdého otce.
Dobrodružný / Drama / Rodinný, USA, 2020, 106 min., český dabing

Vstupné 120 Kč

HAVEL
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší histo-
rie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét 
státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův 
bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, proná-
sledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru 
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Drama / Životopisný, Česká republika, 2020, 100 min.  Vstupné 130 Kč

MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císař-
ské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší 
dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení 
za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se 
využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta 
z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… 
a hrdého otce.
Dobrodružný / Drama / Rodinný, USA, 2020, 106 min., český dabing

Vstupné 140 Kč

BOURÁK
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde 
po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, 
kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje 
i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné 
zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje 
s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Ca-
dillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého 
amerického katalogu na podprsenky.
Komedie, Česká republika, 2020, 110 min. Vstupné 100 Kč

FRČÍME
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva 
elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve 
světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Animovaný / Komedie / Fantasy, USA, 2020, 103 min., český dabing 

Vstupné 100 Kč

3BOBULE
Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Hon-
za se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Ten se 
nadšeně hrne do návštěvy 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 man-
želství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. 
Komedie, Česká republika, 2020, 103 min.  Vstupné 130 Kč

3BOBULE
Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Hon-
za se za dramatických okolností po letech setkává s kumpánem Jirkou. Ten se 
nadšeně hrne do návštěvy 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 vi-
nicích. 
Komedie, Česká republika, 2020, 103 min.  Vstupné 130 Kč
o

LASSIE SE VRACÍ
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní 
se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté 
kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli 
rozděleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového domova 
ale uteče a vydává se na neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zábav-
nou cestu zpátky.
Dobrodružný / Drama / Rodinný, Německo, 2020, 100 min., český dabing 
 Vstupné 120 Kč

VOLÁNÍ DIVOČINY
Film Volání divočiny je adaptací legendárního románu Jacka Londona a při-
náší dobrodružný příběh odvážného psa a jeho nového přítele (Harrison Ford) 
v časech zlaté horečky na Klondiku.
Dobrodružný / Rodinný, USA, 2020, 105 min., české titulky Vstupné 100 Kč

BOURÁK – SENIOR KINO
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde 
po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, 
kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje 
i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné 
zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje 
s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Ca-
dillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého 
amerického katalogu na podprsenky.
Komedie, Česká republika, 2020, 110 min.  Vstupné 60 Kč

3D


