PROGRAM
červen 2021
Úterý

DUŠE

1. 6.

17.00 hodin

19.30 hodin

KINO
Neděle

13. 6.

17.00 hodin

NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA

Neděle

*Cassie (Carey Mulligan) byla nadějná mladá žena… dokud se vše ze záhadného důvodu
nezměnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se zdá: je děsivě chytrá, provokativně mazaná a navíc po nocích žije tajným druhým životem. A nečekané setkání Cassii
nabídne šanci napravit křivdy minulosti.
Krimi / Drama / Thriller, USA, 2020, 113 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

Neděle

3D

13. 6.

19.30 hodin

ZEMĚ NOMÁDŮ

6. 6.

19.30 hodin

Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé šedesátnice Fern (opět
úchvatná Frances McDormand), nalézající životní sílu v cestování napříč Amerikou ve svém
příbytku, bílé dodávce, a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými „kočovníky“. Přívětivý film s nesmírnou duší.
Drama / Road movie, USA / Německo, 2020, 108 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč
Pondělí

Úterý

ZEMĚ NOMÁDŮ

8. 6.

19.30 hodin

Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé šedesátnice Fern (opět
úchvatná Frances McDormand), nalézající životní sílu v cestování napříč Amerikou ve svém
příbytku, bílé dodávce, a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými „kočovníky“. Přívětivý film s nesmírnou duší.
Drama / Road movie, USA / Německo, 2020, 108 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

Středa

BÁBOVKY – SENIOR KINO

9. 6.

14.30 hodin

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, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního života, které zná každý z nás.
Romantický / Drama / Komedie, Česká a Slovenská republika, 2020, 97 min.  Vstupné 60 Kč

Čtvrtek

10. 6.

19.30 hodin

ŠARLATÁN

Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního
řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili
i díky tomu, že se kvůli nejstarší dceři naučili všichni komunikovat posunkovou řečí. Jenže
ani to jim nakonec nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil otec Lee (John Krasinski)
a matka Evelyn (Emily Blunt) zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je novorozeně) úplně
sama. Pragmatické ženě je jasné, že přežít dokážou jen s pomocí dalších přeživších. Právě
tak začíná příběh druhé části Tichého místa. Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému
přísných pravidel relativně bezpečné útočiště. Vydávají se na extrémně nebezpečnou pouť,
na jejímž konci snad čeká někdo, kdo jim pomůže. Během svého putování si však uvědomí,
že stejně velké nebezpečí jako od nezvaných hostů z jiné planety, jim může hrozit od jejich
vlastních lidí, k nimž se upínali jako k poslední naději na záchranu. Jak říká cynický drsňák
(Cillian Murphy), ke kterému se přidají: „Lidi, co zůstali, si zachránit rozhodně nezaslouží.“
Horor / Thriller, USA, 2020, 97 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

Sobota

BÁBOVKY

12. 6.

19.30 hodin

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, ukazují 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

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

HUSOVA 1062

DUŠE
Pixar Animation Studios uvede nový celovečerní film „Duše“, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane
životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic
New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají
před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí
síly s duší číslo 22 (v původním znění Tina Fey), která však vůbec nechápe, čím je zrovna
lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě
tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.
Animovaný / Komedie / Fantasy, USA, 2020, 100 min., české znění 
Vstupné 140 Kč

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního
řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili
i díky tomu, že se kvůli nejstarší dceři naučili všichni komunikovat posunkovou řečí. Jenže
ani to jim nakonec nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil otec Lee (John Krasinski)
a matka Evelyn (Emily Blunt) zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je novorozeně) úplně
sama. Pragmatické ženě je jasné, že přežít dokážou jen s pomocí dalších přeživších. Právě
tak začíná příběh druhé části Tichého místa. Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému
přísných pravidel relativně bezpečné útočiště. Vydávají se na extrémně nebezpečnou pouť,
na jejímž konci snad čeká někdo, kdo jim pomůže. Během svého putování si však uvědomí,
že stejně velké nebezpečí jako od nezvaných hostů z jiné planety, jim může hrozit od jejich
vlastních lidí, k nimž se upínali jako k poslední naději na záchranu. Jak říká cynický drsňák
(Cillian Murphy), ke kterému se přidají: „Lidi, co zůstali, si zachránit rozhodně nezaslouží.“
Horor / Thriller, USA, 2020, 97 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

KRAJINA VE STÍNU

19.30 hodin

*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 100 Kč

Úterý

CRUELLA

15. 6.

19.30 hodin

Komedie, USA, 2021, 134 min., český dabing, 

Vstupné 120 Kč

3D

Čtvrtek

24. 6.

NIGHTLIFE: NA TAHU

19.30 hodin

Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky,
každý večer jen v trochu jiném pořadí. Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas,
když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho napadne, jestli už není
na čase trochu přibrzdit. A pak to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká Sunny,
ženu svého života, a dokonce se mu povede ji pozvat na rande. Při prvním setkání zapůsobil
a teď má jeden večer, aby se i ona zamilovala a neodjela za prací až do Ameriky. Ale kromě
toho, že má šanci změnit svůj život a získat ženu snů, má Milo taky kámoše Renza. Bezstarostného, nezodpovědného chaotika. A tak přesně v momentu, kdy se důležitá romantická
schůzka začne zatraceně dobře vyvíjet, objeví se kamarád Renzo a celý večer nabere úplně jiný směr. Divoký, nečekaný, plný ostrých zatáček a nárazů. Renzo má v patách partu
gangsterů a strhne Mila i Sunny na zběsilou jízdu nočním městem plnou šílených momentů.
Vznikající láska Mila a Sunny se i přes to všechno zdá být neotřesitelná, oba ale musí tohle
rande nejdřív přežít. A zapomenout na chvíle v kostýmech elfů a na další věci. Berlín ještě
nikdy nebyl tak zábavný.
Komedie, Německo, 2020, 111 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

Pátek

MATKY

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

11. 6.

19.30 hodin

14. 6.

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi.
Životopisný / Drama, Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 min.  Vstupné 120 Kč

Pátek

MÁJ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pixar Animation Studios uvede nový celovečerní film „Duše“, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane
životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic
New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají
před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí
síly s duší číslo 22 (v původním znění Tina Fey), která však vůbec nechápe, čím je zrovna
lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě
tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.
Animovaný / Komedie / Fantasy, USA, 2020, 100 min., české znění 
Vstupné 120 Kč

Úterý

1. 6.

3D DIGITÁLNÍ

25. 6.

19.30 hodin

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré,
užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou
těhotné. Ústřední postavou je Sára s tváří Hany Vagnerové. Má hezkej zadek a tak ho začala fotit a stala se profesionální influencerkou. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat
knihu, ale představovala si to celé takové jednodušší. Petra Hřebíčková představuje trochu
snobskou, zato dost osamělou Hedviku. Její manžel workoholik je doma jen zřídka. Sandra
Nováková, jako Zuzana, je po rozchodu bez peněz, je upracovaná a uhoněná matka dvou
sígrů. A nakonec Gabriela Marcinková jako Eliška, která má skvělého kluka, naprosto nesnesitelné rodiče, je těhotná a pořád zvrací.
Komedie, Česká republika, 2021 
Vstupné 130 Kč

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

