
PROGRAM
leden 2022

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Neděle 

9. 1. 
17.00 hodin

Středa 

12. 1. 
14.30 hodin

Čtvrtek 

13. 1. 
19.30 hodin

Pátek 

14. 1. 
19.30 hodin

Sobota 

15. 1.
19.30 hodin

Neděle 

16. 1. 
17.00 hodin

Neděle 

16. 1. 
19.30 hodin

Neděle 

9. 1. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

20. 1. 
19.30 hodin

Sobota 

22. 1. 
19.30 hodin

Neděle 

23. 1. 
17.00 hodin

Neděle 

23. 1. 
19.30 hodin

Úterý 

25. 1.
19.30 hodin

Středa 

26. 1. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

27. 1. 
19.30 hodin

Pátek 

28. 1. 
19.30 hodin

Sobota 

29. 1. 
17.00 hodin

Sobota 

29. 1. 
19.30 hodin

Neděle 

30. 1. 
17.00 hodin

Neděle 

30. 1. 
19.30 hodin

Pondělí 

31. 1. 
19.30 hodin

Neděle 

2. 1. 
17.00 hodin

Neděle 

2. 1.
19.30 hodin

Středa 

5. 1. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

6. 1. 
19.30 hodin

Sobota 

8. 1. 
19.30 hodin

Pátek 

7. 1. 
19.30 hodin

Sobota 

8. 1. 
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

MATRIX RESURRECTIONS
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Francis-
cu. 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

SPENCER
*Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese (Jack Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli 
se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství Sandringham je nařízen klid. 
Jí se a popíjí, střílí se a loví. Diana se ve světě high society vyzná. Ale tentokrát bude všechno úplně jinak... 
Film Spencer je imaginací toho, co se mohlo během těch několika osudových dnů stát. 
Drama / Romantický, VB / DE / Chile / USA, 2021, 111 min., české titulky  Vstupné 130 Kč  

SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, 
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Komedie, Česká Republika, 2022, 95 min.  Vstupné 140 Kč

SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, 
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Komedie, Česká Republika, 2022, 95 min.  Vstupné 140 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 110 Kč

KINO NASLEPO
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. 
Akční? Romantický?  Dobrovolné odchodné

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava 
Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, 
nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou 
dávku kouzel. 
Pohádka / Rodinný, Norsko / Litva, 2021, 87 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

ULIČKA PŘÍZRAKŮ
*V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipu-
lovat lidi díky vhodně zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je však mnohem 
nebezpečnější než on sám.
Drama / Krimi / Thriller, USA, 2021, 139 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

ZLATO
*Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se odehrává drsný thriller o chamtivosti, která 
dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím?
Thriller, Austrálie, 2021, české titulky  Vstupné 130 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján 
Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které před-
cházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. 
 Romantický / Komedie, Slovenská a Česká republika, 2021, 93 min.  Vstupné 130 Kč

JE SUIS KARL
*Berlínem otřese teroristický útok. Pravicová teroristická buňka okolo chytrého studenta KARLA (25), ho pro-
vedla ve stylu islamistických atentátů. Chtějí obrátit náladu obyvatelstva ve prospěch nacionalistického pře-
vratu....
Drama / Thriller, Německo / ČR, 2021, 126 min., české titulky  Vstupné 120 Kč

MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky 
Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického 
antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit 
druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, 
který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce.
Akční / Sci-fi, USA, 2022, český dabing  Vstupné 130 Kč 

MORBIUS
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky 
Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění v charismatického 
antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit 
druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, 
který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce.
Akční / Sci-fi, USA, 2022, české titulky Vstupné 130 Kč 

SRDCE NA DLANI
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, 
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Komedie, Česká Republika, 2022, 95 min. Vstupné 140 Kč

ZPÍVEJ 2
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspořá-
dat největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animova-
né komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků 
mnohem větší výzvy.
Animovaný / Rodinný, USA, 2021, 110 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján 
Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které před-
cházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. 
Romantický / Komedie, Slovenská a Česká republika, 2021, 93 min.  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., české titulky  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 / Komedie, VB / USA, 2021, 131 min., české titulky Vstupné 130 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján 
Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které před-
cházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. 
Romantický / Komedie, Slovenská a Česká republika, 2021, 93 min.  Vstupné 130 Kč

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava 
Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, 
nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou 
dávku kouzel. 
Pohádka / Rodinný / Fantasy, Norsko / Litva, 2021, 87 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

MATRIX RESURRECTIONS
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San Francis-
cu. 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

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD 
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský 
hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém městském bytě je 
takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký čer-
vený pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Normana Birdwella.
Animovaný / Komedie, USA, 2021, 96 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

KROTITELE DUCHŮ: ODKAZ
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. 
Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde spo-
lečně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.
Akční / Komedie, USA, 2021, 124 min., český dabing  Vstupné 130 Kč

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – SENIOR KINO
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okoře-
něné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu.
Romantický / Komedie, Česká republika, 2021, 109 min.  Vstupné 60 Kč

KROTITELE DUCHŮ: ODKAZ
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. 
Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde spo-
lečně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.
Akční / Komedie, USA, 2021, 124 min., české titulky   Vstupné 130 Kč

VŘÍSKOT
*25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na 
obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět 
odkryje strašidelnou minulost města.
Horor / Thriller, USA, 2022, 120 min., české titulky  Vstupné 130 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 / Komedie, VB / USA, 2021, 131 min., české titulky Vstupné 130 Kč

ZPÍVEJ 2
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspořá-
dat největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak v animova-
né komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na Bustera a jeho partu zpěváků 
mnohem větší výzvy.
Animovaný / Rodinný, USA, 2021, 110 min., český dabing  Vstupné 120 Kč

VŘÍSKOT
*25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na 
obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět 
odkryje strašidelnou minulost města.
Horor / Thriller, USA, 2022, 120 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

Úterý 

18. 1. 
19.30 hodin


