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Pondělí

 12. 7.
19.30 hodin

Středa 

14. 7. 
10.00 hodin

Středa 

14. 7. 
14.30 hodin

Úterý 

13. 7.
19.30 hodin

Čtvrtek 

15. 7. 
19.30 hodin

Pátek 

16. 7. 
19.30 hodin

Sobota 

17. 7. 
19.30 hodin

Neděle 

18. 7. 
17.00 hodin

Pondělí 

19. 7. 
19.30 hodin

Úterý 

20. 7.
19.30 hodin

Středa 

21. 7. 
10.00 hodin

Středa 

21. 7.
19.30 hodin

Čtvrtek 

22. 7.
19.30 hodin

Pátek 

23. 7.
19.30 hodin

Sobota 

24. 7.
17.00 hodin

Neděle 

25. 7. 
17.00 hodin

Čtvrtek 

1. 7.
19.30 hodin

Sobota

 3. 7. 
19.30 hodin

Pátek 

2. 7. 
19.30 hodin

Neděle 

4. 7. 
19.30 hodin

Středa 

7. 7. 
10.00 hodin

Středa 

7. 7. 
19.30 hodin

Sobota 

10. 7. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

8. 7. 
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

MSTITEL
*Anton je, tedy býval, slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu do cesty klásti proradné překáž-
ky. Například židli nebo díru, což si po čtrnácti pivech zkuste zdolat, vy kreténi. Když ho ředitel divadla 
vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu, vezme Anton osud do svých rukou. A začne chlastat 
ještě víc. Rozjede se taková plejáda fantastických zážitků, výtvarných skvostů a (ne)chtěných vtipů, 
že vám záchvaty smíchu možná už zůstanou a budete muset na smací odvykačku. 
Komedie, Česká republika, 2021, 93 min.  Vstupné 120 Kč

CHYBY
*Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. 
Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden 
z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne 
Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen 
teď a tady. Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy 
obou dotyčných naruby. 
Romantický / Drama, Česká republika, 2021, 93 min.  Vstupné 130 Kč 

SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
*Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztá-
čí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks (Chris Rock) a jeho parťák (Max 
Minghella) vyšetřují děsivé vraždy, které začínají připomínat nechvalně známé případy z minulosti. 
Nevědomky se tak stanou hráči na šachovnici morbidní hry zákeřného vraha. A to ještě „Zeke“ netuší, 
že spolu s ním bude ďábelskému plánu šíleného zločince čelit i jeho otec, vážený policejní veterán.
Horor / Krimi / Mysteriózní, USA, 2021, 93 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

RAYA A DRAK
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné ne-
stvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, 
o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebez-
pečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. Během 
své cesty však zjistí, že k záchraně světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i dů-
věry.
Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA, 2021, 107 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně dočkala 
svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Sku-
pina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na 
cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, 
jehož jediný úkol je zničit Black Widow.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 133 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému přísných pravidel relativně bezpečné útočiště.  Vydá-
vají 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, ke kterému se přidají: „Lidi, co zůstali, si zachránit rozhodně nezaslouží.“  Horor / 
Thriller, USA, 2020, 97 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

RAYA A DRAK
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné ne-
stvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali. Nyní, 
o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebez-
pečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy. Během 
své cesty však zjistí, že k záchraně světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i dů-
věry.
Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA, 2021, 107 min., český dabing  Vstupné 140 Kč

UBAL A ZMIZ
Na pěti různých místech Prahy začíná komedie, jejíž děj se odehrává v průběhu jednoho dne a jedné 
šílené noci. Tři kamarádi, Mireček (Matouš Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran), si 
přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat 
kompletní úrodu za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Pedja Bjelac) 
a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby za-
chránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky.
Komedie, Česká republika, 2021, 99 min.  Vstupné 130 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
Rodinný, Česká republika, 2021, 90 min.  Vstupné 140 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
Rodinný, Česká republika, 2021, 90 min.  Vstupné 140 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
Rodinný, Česká republika, 2021, 90 min.  Vstupné 140 Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, 
že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání 
od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak 
vypadá.
Animovaný / Rodinný, USA, 2020, 95 min., český dabing Vstupné 120 Kč

3D

OČISTA NAVŽDY
*Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje ani 
jedna ze složek záchranného systému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou zcela legální. 
Téhle brutální noci se říká Očista.
Horor, USA, 2021, 103 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

MATKY
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. 
Komedie, Česká republika, 2021, 95 min. Vstupné 130 Kč

OČISTA NAVŽDY
*Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních hodin promění v peklo. Nepracuje ani 
jedna ze složek záchranného systému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou zcela legální. 
Téhle brutální noci se říká Očista.
Horor, USA, 2021, 103 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

NIGHTLIFE: NA TAHU
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 po-
vede 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. 
Komedie, Německo, 2020, 111 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, 
Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapra-
vitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo ne-
vyčítá. Když se však jeho rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se Petr 
rozhodnout, jaký králíček chce vlastně být.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA / Austrálie, 2021, 85 min., české znění Vstupné 120 Kč

NIKDO
*Že je někdo nenápadný, neznamená, že není nebezpečný. Zvlášť když mu ohrozíte rodinu a on se 
„rozpomene“ na speciální trénink, který kdysi absolvoval. Nikdo je filmová lahůdka Ilji Naishullera, 
režiséra originálního akčního thrilleru Hardcore Henry.
Akční / Thriller, USA, 2021, 92 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně dočkala 
svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Sku-
pina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na 
cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, 
jehož jediný úkol je zničit Black Widow.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 133 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

BLACK WIDOW
Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně dočkala 
svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Sku-
pina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí vydat na 
cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, 
jehož jediný úkol je zničit Black Widow.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 133 min., český dabing Vstupné 150 Kč

SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
*Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti roztá-
čí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks (Chris Rock) a jeho parťák (Max 
Minghella) vyšetřují děsivé vraždy, které začínají připomínat nechvalně známé případy z minulosti. 
Nevědomky se tak stanou hráči na šachovnici morbidní hry zákeřného vraha. A to ještě „Zeke“ netuší, 
že spolu s ním bude ďábelskému plánu šíleného zločince čelit i jeho otec, vážený policejní veterán.
Horor / Krimi / Mysteriózní, USA, 2021, 93 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

MSTITEL
*Anton je, tedy býval, slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu do cesty klásti proradné překáž-
ky. Například židli nebo díru, což si po čtrnácti pivech zkuste zdolat, vy kreténi. Když ho ředitel divadla 
vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu, vezme Anton osud do svých rukou. A začne chlastat 
ještě víc. Rozjede se taková plejáda fantastických zážitků, výtvarných skvostů a (ne)chtěných vtipů, 
že vám záchvaty smíchu možná už zůstanou a budete muset na smací odvykačku. 
Komedie, Česká republika, 2021, 93 min.  Vstupné 120 Kč

CRUELLA
Držitelka Oscara® Emma Stoneová („La La Land“) září ve zcela novém celovečerním filmu „Cruella“ 
od společnosti Disney. Film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 70. let a sledu-
je vzpurné počátky nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil. Mladá, chytrá a kreativní 
podvodnice Estella je odhodlaná se prosadit ve světě módy. Spřátelí se s dvojicí mladých zlodějů, 
kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šik 
a děsivě haute módní legendy, baronky von Hellman, jenž ztvárnila dvojnásobná držitelka Oscara 
Emma Thompsonová („Howardův konec“, „Rozum &Cit “). Jejich vztah však uvádí do pohybu souhrn 
událostí a odhalení. Estella se rozhodne přijmout svou temnou stránku a stává se drsnou, módní 
a pomstychtivou Cruellou.
Komedie, USA, 2021, 134 min., český dabing  Vstupné 100 Kč 

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC – SENIOR KINO
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 ně-
kterým 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 60 Kč

3D


