PROGRAM
prosinec 2021
Sobota

4. 12.

16.30 hodin

3D

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 140 Kč

Sobota

4. 12.

19.30 hodin

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
*Série Resident Evil se nám vrací! Tentokrát začínáme na novo s novými tvářemi a zavítáme do legendárního
Raccoon City, kde díky neznámému viru propukla zombie apokalypsa! Příběh je silně inspirován dějem prvních dvou počítačových her z konce 90. let, do kterých je také zasazen a budeme sledovat Chrise Redfielda
s jeho sestrou Claire, jak se společně dostávají skrz hordy nemrtvých a pomalu odhalují tajemství prohnilé
farmaceutické společnosti Unbrella Corporation!
Akční / Horor / Sci-fi, USA / Německo, 2021, 107 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

Neděle

5. 12.

17.00 hodin

BUDIŽ VODA

3D DIGITÁLNÍ
KINO

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Středa

15. 12.
14.30 hodin

Středa

15. 12.
19.30 hodin

Sobota

18. 12.
19.30 hodin

Výjimečný celovečerní dokument Budiž voda! mapuje vznik českého vynálezu, který má při téměř nulových
nákladech získat i na nejsušších místech planety pitnou vodu a zakládat oázy v pouštích.
Dokumentární, Česká republika, 2021, 120 min. 
Vstupné 100 Kč
Neděle

Neděle

5. 12.

19.30 hodin

POSLEDNÍ SOUBOJ
*Poslední souboj je založen na knize Erica Jagera Poslední souboj: skutečný příběh zločinu, skandálu a soudního souboje ve středověké Francii, který v pozoruhodných detailech přibližuje turbulentní život ve středověku.
V časech, kdy byl měřítkem etikety, společenských aspirací a spravedlnosti rytířský kodex, mohly být následky
vzdorování tehdejším institucím – církvi, šlechtě a náctiletému králi – velmi kruté. A žena, která proplouvala
touto brutální dobou a bez podpory manžela neměla žádné právní zastání, riskovala ještě mnohem víc.
Drama / Historický, USA, 2021, 152 min., české titulky 
Vstupné 100 Kč

Pondělí

6. 12.

19.30 hodin

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 cestování vesmírem.
Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 155 min. české titulky 
Vstupné 130 Kč

Úterý

7. 12.

19.30 hodin

Středa

8. 12.

19.30 hodin

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
*Série Resident Evil se nám vrací! Tentokrát začínáme na novo s novými tvářemi a zavítáme do legendárního
Raccoon City, kde díky neznámému viru propukla zombie apokalypsa! Příběh je silně inspirován dějem prvních dvou počítačových her z konce 90. let, do kterých je také zasazen a budeme sledovat Chrise Redfielda
s jeho sestrou Claire, jak se společně dostávají skrz hordy nemrtvých a pomalu odhalují tajemství prohnilé
farmaceutické společnosti Unbrella Corporation!
Akční / Horor / Sci-fi, USA / Německo, 2021, 107 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském
městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše
Komedie / Drama / Romantický, USA / DE, 2021, 108 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

Čtvrtek

9. 12.

17.00 hodin

Čtvrtek

9. 12.

19.30 hodin

19. 12.
16.30 hodin

3D
Neděle

19. 12.
19.30 hodin

Úterý

21. 12.
19.30 hodin
Středa

22. 12.
19.30 hodin

Čtvrtek

23. 12.
17.00 hodin

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním
i láska Aničky a Jakuba. A po letech…
Pohádka, Česká republika, 2021, 100 min. 
Vstupné 140 Kč

Čtvrtek

23. 12.
19.30 hodin

WEST SIDE STORY
West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou
mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. Film režíruje držitel Oscara Steven Spielberg podle scénáře
Tonyho Kushnera.
Muzikál / Drama / Romantický / Krimi, USA, 2021, české titulky 
Vstupné 130 Kč

Pondělí

27. 12.
10.00 hodin

Sobota

11. 12.
17.00 hodin

ENCANTO
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující
Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, USA, 2021, 110 min., český dabing
Vstupné 120 Kč

Sobota

11. 12.
19.30 hodin

Neděle

12. 12.
17.00 hodin

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 / FRA / PL / SR, 2021, 87 min., české znění 
Vstupné 120 Kč

Neděle

12. 12.
19.30 hodin

19.30 hodin

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním
i láska Aničky a Jakuba. A po letech…
Pohádka, Česká republika, 2021, 100 min. 
Vstupné 140 Kč

19.30 hodin

19.30 hodin

Úterý

28. 12.
10.00 hodin

Úterý

28. 12.
19.30 hodin

Středa

29. 12.
10.00 hodin

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 veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokumentární, Česká republika, 2020, 133 min. 
Vstupné 130 Kč

Úterý

14. 12.

27. 12.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Pondělí

13. 12.

Pondělí

WEST SIDE STORY
West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou
mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. Film režíruje držitel Oscara Steven Spielberg podle scénáře
Tonyho Kushnera.
Muzikál / Drama / Romantický / Krimi, USA, 2021, české titulky 
Vstupné 130 Kč

KINO NASLEPO

MÁJ

Středa

29. 12.
19.30 hodin

HUSOVA 1062

KAREL – SENIOR KINO
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 veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokumentární, Česká republika, 2020, 133 min. 
Vstupné 60 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
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 120 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit
svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 149 min., české titulky 
Vstupné 120 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit
svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 149 min., český dabing 
Vstupné 140 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou
doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor.
Komedie, Česká republika, 2021, 95 min. 
Vstupné 140 Kč

DÍVKA NA KOŠTĚTI
Obrazově i zvukově restaurovaná verze kultovního příběhu o Saxaně. To si nemůžete nechat ujít!
Pohádka / Komedie, Československo, 1971, 76 min. 
Vstupné 70 Kč

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
*Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se stanete
svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Akční / Dobrodružný / Komedie, VB / USA, 2021, 131 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

LOUSKÁČEK
Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce Marušce a jejím kouzelném
vánočním dárku – louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy
pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem vánoční atmosféry po celém světě.
Bolšoj balet, záznam přímého přenosu, 135 min.
Vstupné 150 Kč

THE MATRIX: RESURRECTIONS
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss),
ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu
otevřel svou mysl Matrixu.
Akční / Sci-fi, USA, 2021, 148 min, české titulky 
Vstupné 130 Kč

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit
svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to opravdu znamená být Spider-Man.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 149 min., český dabing 
Vstupné 120 Kč

THE MATRIX: RESURRECTIONS
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne Moss),
ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu
otevřel svou mysl Matrixu.
Akční / Sci-fi, USA, 2021, 148 min, české titulky 
Vstupné 130 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 / FRA / PL / SR, 2021, 87 min., české znění 
Vstupné 110 Kč

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
*Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se stanete
svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Akční / Dobrodružný / Komedie, VB / USA, 2021, 131 min., české titulky 
Vstupné 130 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním
i láska Aničky a Jakuba. A po letech…
Pohádka, Česká republika, 2021, 100 min. 
Vstupné 140 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou
doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor.
Komedie, Česká republika, 2021, 95 min. 
Vstupné 140 Kč

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

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

