
PROGRAM
srpen 2021

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Středa 

18. 8.
10.00 hodin 

Středa 

18. 8. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

19. 8.
19.30 hodin

Středa 

18. 8. 
14.30 hodin

Sobota

21. 8. 
17.00 hodin

Sobota 

21. 8.
19.30 hodin

Pátek 

20. 8. 
19.30 hodin

Neděle 

22. 8.
17.00 hodin

Neděle

22. 8.
19.30 hodin

Pondělí 

23. 8. 
19.30 hodin

Úterý 

24. 8 
19.30 hodin

Středa 

25. 8.
10.00 hodin

Středa 

25. 8. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

26. 8.
19.30 hodin

Sobota 

28. 8.
17.00 hodin

Sobota 

28. 8.
19.30 hodin

Neděle 

29. 8. 
17.00 hodin

Neděle 

29. 8.
19.30 hodin

Pondělí 

9. 8. 
19.30 hodin

Úterý 

10. 8.
19.30 hodin

Středa 

11. 8.
10.00 hodin

Středa 

11. 8.
19.30 hodin

Čtvrtek 

12. 8.
19.30 hodin

Úterý 

17. 8.
19.30 hodin

Pátek 

13. 8.
19.30 hodin

Pondělí 

16. 8.
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

VEČÍREK
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podo-
mní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku 
se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je 
mnohem složitější, než se zdá. 
Komedie, Česká republika, 2021, 90 min.  Vstupné 130 Kč

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
Děti ze skautského oddílu tráví své letní prázdniny na místě, které je ukryto v horách romantické lesní 
oblasti. Tři týdny žijí jako divoši – spí v týpí, myjí se v potoce, vaří své jídla na ohni a baví se v lese 
kolem. Tentokrát však skauti přicházejí do svého lesa naposledy. Díky plánu těžit zde lithium, zmizí 
jejich divočina navždy.
Rodinný, Česká a Slovenská republika / Německo, 2021, 82 min.  Vstupné 110 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, 
jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvr-
kávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu 
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, 
není sráč. 
Komedie, Česká republika, 2021, 118 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 130 Kč

VÝBUŠNEJ KOKTEJL
Akční, Francie / USA, 2021, 114 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

RESPECT
Pravdivý příběh vzestupu hudební legendy Arethy Franklin. Od jejích počátků, když jako malá zpívala 
v kostelním sboru, k tomu jak se vypracovala na mezinárodní super hvězdu.
Životopisný / Drama / Hudební, USA, 2021, 127 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
* V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, 
které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapí-
navějších případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce a pokračoval způsobem, 
kterým si ani jeden z nich nedovedl představit – historicky první obhajobou v americké historii, kde se 
vrah odvolával na posednutí ďáblem.
Horor / Mysteriózní / Thriller, USA, 2021, 112 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém 
dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly čekat.
Animovaný, USA / Kanada, 2021, 88 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 9
Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedokáže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák Dominic Toretto, 
kterému osud přihrál do cesty nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Režisér Justin Lin, který 
má zásadní podíl na úspěchu benzínem vonící ságy, natočil další nadupaný díl, který opět posouvá 
hranice možného, platným fyzikálním zákonům navzdory.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller, USA, 2021, 145 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

ZÁTOPEK
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o 
jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu 
strávili celý život. 
Životopisný / Drama, Česká republika, 2021, 130 min.  Vstupné 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna kin ve svém prvním filmovém 
dobrodružství. A bude to pořádná jízda, ostatně co jiného byste mohli od Tlapkové patroly čekat.
Animovaný, USA / Kanada, 2021, 88 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

ZÁTOPEK
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o 
jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu 
strávili celý život. 
Životopisný / Drama, Česká republika, 2021, 130 min.  Vstupné 130 Kč

ZÁTOPEK
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o 
jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu 
strávili celý život. 
Životopisný / Drama, Česká republika, 2021, 130 min.  Vstupné 130 Kč

CANDYMAN
*Jeho jméno znají všichni, ale vyslovit si ho netroufne nikdo. Kultovní hrdina všech strašidelných his-
torek, jehož poznávacím znakem je zlověstný hák natřený medem a roj včel. Stačí ho pětkrát vyvolat 
před zrcadlem a on se objeví - tentokrát v galerii moderního umění. Mladý výtvarník Anthony má pocit, 
že jeho kariéra stagnuje a on potřebuje nový impuls, aby mohl pokračovat v tvorbě. Jednoho dne mu 
kamarád povypráví tragický příběh o tom, jak se zrodil muž s hákem a proč začal vraždit. Anthony je 
tou legendou zcela fascinován a začne pátrat po dalších okolnostech. Jeho obrazy najednou získávají 
temný nádech a postupně se na nich začíná objevovat jediná tvář.
Horor / Thriller, USA, 2021, 91 min., české titulky  Vstupné 120 Kč
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PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, 
jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvr-
kávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu 
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, 
není sráč. 
Komedie, Česká republika, 2021, 118 min.  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

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 140 Kč

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend českého divadla Jana Wericha vznikl jeho 
první velký filmový dokumentární portrét. Dokument s názvem Jan Werich: Když už člověk jednou 
je přináší strhující životní příběh této herecké legendy. Svobodné myšlení v nesvobodné společnosti 
přinášelo Werichovi mnoho úskalí a tato myšlenka prochází celým filmem. Stejně jako snaha tvůrců 
přiblížit fenomén chytrého humoru, který je Werichovu vyjadřování připisován.
Dokumentární, Česká republika, 2021, 105 min.  Vstupné 100 Kč

FREE GUY
Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve 
videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují 
žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen. 
Akční / Dobrodružný / Komedie / Sci-fi, USA, 2021, 115 min., český dabing  Vstupné 150 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních 
rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, 
úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že 
hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik.
Komedie, Česká republika, 2021, 97 min.  Vstupné 130 Kč

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
*Režisér James Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner Bros. Pictures Sebevražedný 
oddíl, těšte se na partu nejdegenerovanějších delikventů světa DC, kteří umírají touhou zachránit svět.
Akční / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2021, 132 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana se v hlavních 
rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, 
úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že 
hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik.
Komedie, Česká republika, 2021, 97 min.  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 130 Kč

3BOBULE – SENIOR KINO
Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza 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 krachující-
mu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. 
Komedie, Česká republika, 2020, 103 min.  Vstupné 60 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, 
jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvr-
kávání varlat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu 
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. Kdo splní úkol, 
není sráč. 
Komedie, Česká republika, 2021, 118 min.  Vstupné 140 Kč

VÝBUŠNEJ KOKTEJL
Akční, Francie / USA, 2021, 114 min., české titulky  Vstupné 120 Kč


