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3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Úterý 

12. 10. 
19.30 hodin

Sobota 

16. 10. 
17.00 hodin

Sobota 

16. 10.
19.30 hodin

Středa 

13. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

17. 10.
19.30 hodin

Úterý 

19. 10.
19.30 hodin

Čtvrtek 

21. 10.
19.30 hodin

Pátek 

22. 10.
19.30 hodin

Neděle 

24. 10. 
17.00 hodin

Neděle 

24. 10. 
19.30 hodin

Středa 

27. 10. 
14.30 hodin

Středa 

27. 10. 
19.30 hodin

Sobota 

30. 10.
17.00 hodin

Sobota 

30. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

31. 10. 
17.00 hodin

Neděle 

31. 10. 
19.30 hodin

Pátek 

1. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

3. 10.
17.00 hodin

Neděle 

3. 10. 
19.30 hodin

Úterý 

5. 10. 
19.30 hodin

Středa 

6. 10. 
19.30 hodin

Pátek 

8. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

10. 10. 
19.30 hodin

Sobota 

9. 10. 
19.30 hodin

Neděle 

10. 10. 
17.00 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

100% VLK
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu 
vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, 
bude se z něj vážený člen smečky a jednou velmi obávané monstrum. Stejně jako jeho otec a jeho děda i pradě-
da. V tu velkou slavnostní noc první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc 
hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného... pudla. 
Animovaný / Komedie, Austrálie, 2020, 96 min. Vstupné 120 Kč

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav 
společnosti Marvel. 
Akční / Sci-Fi / Thriller, USA, 2021, 98 min., české titulky Vstupné 130 Kč

KINO NASLEPO
Opět projekce titulu, který zná pouze pan promítač. Diváci netušíc co na plátně vyvstane, usedají do sedadel a za 
zvuku klavíru vyčkávají. Shlédnou snímek a dle míry nadšení ohodnotí výběr pana promítače libovolnou částkou. 
Drama / Dokument / Akční?  Dobrovolné odchodné! 

NOVÁ ŠICHTA
25 let strávil Tomáš Hisem pod zemí jako horník na Ostravsku. Trh práce se ale prudce mění, doly zavírají, havíři 
se rekvalifikují. Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho pů-
vodní profesi opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální prostor a stát se programátorem. Intimní 
a zároveň lehce humorný časosběrný portrét režiséra Jindřicha Andrše sleduje komorní, ale epickou odyseu 
obyčejného člověka. Svým nevtíravým humanismem evokuje díla klasiků britského sociálního realismu, její řízný 
ostravský akcent si však s ničím nespletete. 
Dokumentární, Česká republika, 2020, 91 min.  Vstupné 130 Kč

DUNA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety 
Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cesto-
vání vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky 
vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi 
Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé freme-
ni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?
Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 155 min. české titulky  Vstupné 130 Kč

ROZBÍTÝ ROBOT RON
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho 
a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nej-
lepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý. Na pozadí doby 
svázané sociálními sítěmi a prodchnuté digitálními vztahy chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé dobro-
družství, během kterého zjišťují, že pravé přátelství netkví v dokonalosti. 
Animovaný, USA / Velká Británie, 2021, 107 min., český dabing  Vstupné 140 Kč

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co 
je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá kamerám a publicitě? 
Dokument o Kunderově díle nás zavede do rodného Brna, do dob, kdy studoval a učil na FAMU, nebo do nor-
malizace, kdy mu bylo bráněno v tvorbě a nebyl vydáván, přestože už získával úspěchy v zahraničí. Přesto uvedl 
Jakuba a jeho pána s J. Bartoškou, ovšem pod jiným jménem. V polovině 70. let využil pozvání univerzity v Re-
nnes a začal tam přednášet. V r. 1979 ho české úřady zbavily občanství. Kundera to komentoval slovy: „Tehdy 
vše ovládali Rusové a právě Rusové rozhodli, že už nejsem Čech.“ Prezident Mitterand mu udělil francouzské 
občanství. Svůj nejslavnější román Nesnesitelná lehkost bytí vydal už jako Francouz. Později však už neuděloval 
souhlas se zfilmováním svých děl. 
Dokumentární, Česká republika, 2021, 95 min.  Vstupné 100 Kč

ZÁTOPEK – SENIOR KINO
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 60 Kč

TITAN
Po sérii nevysvětlitelných trestných činů se otec setká se synem, který byl deset let nezvěstný. Titan: kov vysoce 
odolný vůči teplu a korozi se slitinami s vysokou pevností v tahu. 
Drama, Francie / Belgie, 2021, 108 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, 
ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe.
Animovaný / Rodinný, ČR / Fr / Pl / SR, 2021, 87 min., české znění  Vstupné 120 Kč

HALLOWEEN ZABÍJÍ
*Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak třeba Michael Myers, legendární tichý zabiják s bílou maskou, už úspěš-
ně uniká přes čtyřicet let. Horor Halloween zabíjí je další kapitolou v úspěšné a mimořádně houževnaté sérii.
Horor / Thriller, USA / Velká Británie, 2021, 106 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty 
dvou obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby. Film natočil tvůrce úspěšného snímku 
„Mia a bílý lev“ Gilles de Maistre a je opět výjimečný tím, že se natáčel se skutečnými zvířaty a obešel se bez 
digitálních triků. 
Dobrodružný / Rodinný, Francie, 2021, 99 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav 
společnosti Marvel. 
Akční / Sci-Fi / Thriller, USA, 2021, 98 min., české titulky Vstupné 130 Kč

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
*James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá 
dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu une-
seného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu 
nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou technologií.
Akční / Dobrodružný, Velká Británie / USA, 2021, 163 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 desig-
nérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novo-
rozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik.
Komedie, Česká republika, 2021, 97 min.  Vstupné 120 Kč

MINUTA VĚČNOSTI
Režisér a scenárista Rudolf Havlík na Islandu v extrémních podmínkách divoké přírody natočil komorní dobro-
družné drama Minuta věčnosti. V hlavních rolích otce a dcery se představují Jiří Langmajer a Martina Babišová.
Drama / Thriller, Česká republika, 2021, 81 min.  Vstupné 130 Kč

OKUPACE
*Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek herců po představení naruší návštěva nezvaného hosta. Namol opilý 
ruský důstojník přišel prodat kanystr armádního benzínu, jenže obchod se zvrhne v závody v pití vodky a Rus, 
zaujatý nejen pohlednou Miladou, ale hlavně komickou zbabělostí všech přítomných mužů, se k odchodu nemá. 
Atmosféra houstne spolu s oblaky cigaretového dýmu, charaktery se lámou, Rus se skvěle baví. Tak skvěle, že 
nakonec vytáhne zbraň...
Drama, Česká republika, 2021, 98 min.  Vstupné 110 Kč

SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je 
zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu uvidíme 
skutečného záporáka Mandarina.
Akční / Dobrodružný / Fantasy, USA, 2021, 133 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

MARŤANSKÉ LODĚ
Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška Křenková), hlavní hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají 
na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na 
přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí do Norska. 
Po návratu domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí 
vesmírná láska všechny bolesti? 
Romantický / Drama, Česká republika / Norsko, 2021, 77 min.  Vstupné 130 Kč

KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné 
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnos-
ti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokumentární, Česká republika, 2020, 133 min.  Vstupné 130 Kč

KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné 
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnos-
ti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokumentární, Česká republika, 2020, 133 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 100 Kč

ATLAS PTÁKŮ
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s novou re-
alitou, na níž nebyl nikdo připraven. Ivo Róna, dlouholetý šéf prosperujícího podniku Aron, se snaží zorientovat 
v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe dost možná seslal sám. 
Drama, Česká a Slovenská republika, 2021, 92 min.  Vstupné 120 Kč

KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná 
režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné 
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnos-
ti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokumentární, Česká republika, 2020, 133 min.  Vstupné 130 Kč

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav 
společnosti Marvel. 
Akční / Sci-fi / Thriller, USA, 2021, 98 min., český dabing Vstupné 150 Kč

CESTA DOMŮ
Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Je to cesta do našeho 
rodiště, cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k divokému ohni, k větru bez zplo-
din, k zemi bez chemie. Hrdinové našeho příběhu, každý svým způsobem, hledají ztracenou harmonii se zvířaty, 
s rostlinami a hlavně se sebou samými.
Komedie / Romantický, Česká republika, 2021, 92 min.  Vstupné 120 Kč
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17.00 hodin


