
PROGRAM
listopad 2021

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Pátek 

12. 11. 
19.30 hodin

Neděle 

14. 11. 
17.00 hodin

Sobota 

13. 11. 
19.30 hodin

Úterý 

16. 11. 
19.30 hodin

Sobota 

20. 11.
17.00 hodin

Sobota 

20. 11. 
19.30 hodin

Neděle 

21. 11.
17.00 hodin

Neděle 

21. 11.
19.30 hodin

Pondělí 

22. 11. 
14.30 hodin

Pondělí 

22. 11. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

25. 11. 
19.30 hodin

Pondělí 

29. 11.
19.30 hodin

Úterý 

30. 11.
19.30 hodin

Úterý 

2. 11. 
19.30 hodin

Pátek 

5. 11. 
19.30 hodin

Sobota 

6. 11. 
16.30 hodin

Sobota 

6. 11. 
19.30 hodin

Neděle 

7. 11. 
17.00 hodin

Úterý 

9. 11. 
19.30 hodin

Neděle 

7. 11.
19.30 hodin

Pondělí 

8. 11. 
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

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 psy-
chické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad 
Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabá-
ze 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 
fremeni, 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 150 Kč

PAROŽÍ
*V izolovaném městě v Oregonu se učitelka střední školy a její bratr, místní šerif, zaplete 
s jedním ze studentů, jehož temná tajemství vedou až k děsivému setkání s legendární by-
tostí, která zde byla dávno před nimi.
Horor / Mysteriózní, USA, 2021, 99 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny 
s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka 
nefalšované romantiky a sentimentu.
Romantický / Komedie, Česká republika, 2021, 109 min.  Vstupné 130 Kč

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příbě-
hu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými 
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů 
a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček. 
Akční / Komedie / Krimi / Fantasy / Sci-fi, USA, 2021, české titulky  Vstupné 130 Kč

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příbě-
hu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými 
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů 
a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček. 
Akční / Komedie / Krimi / Fantasy / Sci-fi, USA, 2021, český dabing  Vstupné 130 Kč

ZTRACENI V RÁJI
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak trochu bohém, roz-
hodl se opustit tamější buržoazní svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do 
Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. Evžen 
se i přes dospělý věk stále není zcela schopen postavit svému dominantnímu otci. Pro něj 
je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost a jediné, na čem mu záleží, je dobrá pověst 
a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen naopak v Pra-
ze provozuje vysněný hudební klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudové neštěstí, a na-
konec to vypadá, že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit.
Komedie / Road movie, CHE / ČR, 2021, 75 min., české znění (Aj titulky)  Vstupné 130 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT  SENIOR KINO
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes...“
Rodinný, Česká republika, 2021, 90 min.  Vstupné 60 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 ohod-
notí výběr pana promítače libovolnou částkou. 
Drama / Dokument / Akční?  Dobrovolné odchodné

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
Král Richard: Zrození šampiónek je životopisné drama, natočené podle skutečného příbě-
hu, který inspiruje celý svět. Příběh Richarda Williamse (Will Smith), trenéra a otce světo-
vě proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic 
Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu 
rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění 
nejen tenisového světa.
Drama, USA, 2021, 138 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

KLAN GUCCI
*Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka Maurizia Gucciho 
(Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního návrháře 
Guccia Gucciho. 
Životopisný / Thriller / Drama, USA, 2021, české titulky  Vstupné 130 Kč

ETERNALS
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. 
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni 
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.
Akční / Drama / Fantasy / Sci-fi, USA, 2021, 168 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

3D

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
*James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Ja-
majce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA 
a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného 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 120 Kč

ETERNALS
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. 
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni 
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.
Akční / Drama / Fantasy / Sci-fi, USA, 2021, 168 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

ETERNALS
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. 
Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni 
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.
Akční / Drama / Fantasy / Sci-fi, USA, 2021, 168 min., český dabing  Vstupné 150 Kč

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
*James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Ja-
majce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA 
a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného 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 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 po-
hled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním přízniv-
cům, 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, 120 min., české titulky Vstupné 110 Kč

MILUJ SVÉHO ROBOTA
Alma je vědkyně ve slavném Pergamonském muzeu v Berlíně. Aby získala pro svou práci 
finanční prostředky na výzkum, je přesvědčena, aby se zúčastnila mimořádného experimen-
tu. Po dobu tří týdnů musí žít s humanoidním robotem, který se přizpůsobí jejímu charakteru 
a potřebám, tedy umělá inteligence navrhnutá tak, aby byl dokonalým životním partnerem. 
Alma se setkává s Tomem, strojem v lidské podobě, vytvořeném pouze proto, aby byla 
šťastná. Komicko-tragický příběh o otázkách lásky, touhy a o tom, co dělá člověka člověkem. 
Komedie / Romantický / Sci-fi, Německo, 2021, 105 min., české titulky  Vstupné 110 Kč

JEDINĚ TEREZA 
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji za-
chránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedo-
rozumění. Láska prostě bolí.
Komedie / Romantický, Česká republika, 2021, 102 min.  Vstupné 120 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny 
s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka 
nefalšované romantiky a sentimentu.
Romantický / Komedie, Česká republika, 2021, 109 min.  Vstupné 130 Kč

POSLEDNÍ NOC V SOHO
*Mladá dívka, která se zajímá o módní design, záhadně vstupuje do šedesátých let, kde se 
setkává se svým idolem, oslnivou rádoby zpěvačkou. Ale Londýn v šedesátých letech není 
tím, čím se zdá, a zdá se, že se čas rozpadá se stinnými následky. 
Drama / Horor / Thriller, Velká Británie, 2021, 116 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

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

Neděle 

14. 11.
19.30 hodin

3D


