
PROGRAM
září 2020

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Pátek 

11. 9. 
19.30 hodin

Neděle 

13. 9.
19.30 hodin

Neděle 

13. 9. 
17.00 hodin

Pondělí 

14. 9.
19.30 hodin

Středa 

16. 9.
14.30 hodin

Pátek 

18. 9. 
19.30 hodin

Neděle 

20. 9.
17.00 hodin

Středa 

23. 9.
19.30 hodin

Neděle 

20. 9.
19.30 hodin

Čtvrtek 

24. 9. 
19.30 hodin

Neděle 

27. 9.
17.00 hodin

Neděle 

27. 9.
19.30 hodin

Úterý 

29. 9. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

3. 9. 
19.30 hodin

Neděle 

6. 9. 
17.00 hodin

Neděle

 6. 9.
19.30 hodin

Pondělí 

7. 9. 
19.30 hodin

Úterý 

8. 9. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

10. 9.
19.30 hodin

Středa 

9. 9. 
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

TENET
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je je-
diné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. 
Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak 
jak je známe.
Akční / Drama / Sci-fi, USA / Velká Británie, 2020, 150 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

HAVEL – SENIOR KINO
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie 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, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní po-
chyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
Drama / Životopisný, Česká republika, 2020, 100 min.  Vstupné 60 Kč

ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařené-
ho léčitelskými schopnostmi.
Životopisný / Drama, Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 min.  Vstupné 130 Kč

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých na 
celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné 
děvčátko, které žije ve staré železniční stanici v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný 
medvěd, který dříve býval cirkusovým artistou. Máša miluje dobrodružství a objevování svě-
ta a je doslova magnet na potíže. 
Animovaný / Rodinný, Rusko, 2020, 78 min., české znění  Vstupné 120 Kč

NOVÍ MUTANTI
Noví mutanti je superhrdinský film, který natočil režisér Josh Boone podle komiksů o New 
Mutants. Film je produkován a distribuován společností 20th Century Studios a je třináctým 
a zároveň posledním filmem v sérii X-Men.
Horor / Sci-fi / Akční, USA, 2020, 95 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

KRAJINA VE STÍNU
*Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí 
vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí 
nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí 
příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce 
dopadají vždy plnou silou.
Drama / Historický, Česká republika, 2020, 135 min.  Vstupné 130 Kč

BÁBOVKY 
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni 
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí 
té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí 
a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, uka-
zují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
Romantický / Drama / Komedie, Česká a Slovenská republika, 2020, 97 min.  Vstupné 130 
Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice 
Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slun-
ce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna 
zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne 
svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království 
i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy 
postavit.
Pohádka / Fantasy, Česká republika, 2020, 115 min.  Vstupné 130 Kč

BÁBOVKY 
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni 
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí 
té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí 
a pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodinné vztahy, uka-
zují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
Romantický / Drama / Komedie, Česká a Slovenská republika, 2020, 97 min.  Vstupné 130 
Kč

KINO NASLEPO
Do programu opět vracíme úspěšné projekce NASLEPO. Pojďte do kina
na předem neznámý film, aniž byste museli platit vstupné. Dobrovolné odchodné je na Vás!
Žánr? země původu? min.?  Dobrovolné odchodné 

3D

NOVÍ MUTANTI
Noví mutanti je superhrdinský film, který natočil režisér Josh Boone podle komiksů o New 
Mutants. Film je produkován a distribuován společností 20th Century Studios a je třináctým 
a zároveň posledním filmem v sérii X-Men.
Horor / Sci-fi / Akční, USA, 2020, 95 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské 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 poten-
ciál. 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

MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské 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 poten-
ciál. 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

ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařené-
ho léčitelskými schopnostmi.
Životopisný / Drama, Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 min.  Vstupné 130 Kč

CASTING NA LÁSKU
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela Ne-
beská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Po kari-
érním neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to nijak moc nesnaží 
skrývat. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým její manžel zbledne závistí. 
Začne se seznamovat, ale co schůzka, to výstřední a nepoužitelný nápadník a každé rande 
končí fiaskem. 
Komedie / Romantika, Česká republika, 2020, 83 min.  Vstupné 120 Kč 

SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 20 LETECH
*Kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky přichází v obnovené premiéře po 20 
letech od svého vzniku do kin v digitálně restaurované verzi.
Komedie / Drama, Česká republika / Slovinsko, 2000, 109 min.  Vstupné 100 Kč

AFTER: PŘIZNÁNÍ
Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem 
jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, 
tedy vlastně úplně všechno. A právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví 
o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti. 
Drama / Romantický, USA, 2020, české titulky, 106 min.  Vstupné 130 Kč

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených 
možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. 
A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že 
největší výhrou v životě je láska.
Komedie, Česká republika, 2020, 99 min. Vstupné 120 Kč

MEKY
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku sa-
motného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující 
příběh, tempo, emoce a překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populár-
ního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně a v nečekaných souvislostech 
i s humorem. Film natočil Šimon Šafránek, který za svůj předchozí dokument King Skate 
získal Českého lva.
Dokumentární, Česká a Slovenská republika, 2020, 80 min. Vstupné 100 Kč

TENET
Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je je-
diné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. 
Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak 
jak je známe.
Akční / Drama / Sci-fi, USA / Velká Británie, 2020, 150 min., české titulky  Vstupné 140 Kč


