
PROGRAM
únor 2022

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Středa 

9. 2. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

10. 2. 
19.30 hodin

Sobota 

12. 2.
17.00 hodin

Sobota 

12. 2. 
19.30 hodin

Neděle 

13. 2.
17.00 hodin

Neděle 

13. 2. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

10. 2. 
17.00 hodin

Čtvrtek 

17. 2. 
19.30 hodin

Pátek 

18. 2. 
19.30 hodin

Sobota 

19. 2.
19.30 hodin

Neděle 

20. 2. 
16.30 hodin

Neděle 

20. 2. 
19.30 hodin

Pondělí 

21. 2. 
19.30 hodin

Středa 

23. 2.
14.30 hodin

Středa 

23. 2.
19.30 hodin

Pátek 

25. 2.
19.30 hodin

Sobota 

26. 2. 
17.00 hodin

Sobota 

26. 2. 
19.30 hodin

Neděle 

27. 2.
19.30 hodin

Pondělí 

28. 2. 
19.30 hodin

Neděle

27. 2. 
17.00 hodin

Čtvrtek 

3. 2. 
19.30 hodin

Pátek 

4. 2. 
19.30 hodin

Sobota 

5. 2. 
17.00 hodin

Sobota 

5. 2. 
19.30 hodin

Pondělí 

7. 2. 
19.30 hodin

Neděle 

6. 2. 
17.00 hodin

Neděle 

6. 2.
19.30 hodin

Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 465 514 271

Rezervace a prodej vstupenek on-line na www.klubcentrum.cz

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.

Kino Máj Ústí nad Orlicí

Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400,
tel.: 736 413 530, info@klubcentrum.cz

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

MARGRETE – KRÁLOVNA SEVERU
*Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko 
a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného 
syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli, a Margrete proto plánuje sňatek Erika a anglické princez-
ny. Spojenectví s Anglií by mělo unii zajistit status nové evropské velmoci, avšak právě vznikající spiknutí 
má zničit Margrete a vše, v co věří.
Drama / Historický, DNK / NOR / SWE / POL / CZE / ISL, 2021, 120 min., české titulky Vstupné 130 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy party čtyřicát-
níků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech se ale 
začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní.
Komedie, Slovenská a Česká republika, 2022, 117 min.  Vstupné 130 Kč

VEM SI MĚ
Jedna z nejslavnějších světových zpěvaček a plachý učitel matematiky. Může to takhle rozdílným lidem 
klapat? Zvlášť když jejich vztah začíná svatbou na koncertě pro desetitisíce fanoušků? 
Komedie / Romantický, USA, 2022, 112 min., české titulky  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., český dabing 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

SMRT NA NILU
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se 
změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh 
nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech 
beroucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, 
přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného rozuzlení.
Krimi / Drama / Mysteriózní, USA, 2022, 135 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU – SENIOR KINO
Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režisé-
ra 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 60 Kč

UNCHARTED
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokle-
té zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví 
zakeřní konkurenti.
Akční / Dobrodružný, USA, 2022, české titulky  Vstupné 130 Kč

BELFAST
Slavný herec, režisér a scenárista Kenneth Branagh natočil film o svém dětství. Příběh humorný a laska-
vý, zároveň ale drsný a trochu krutý. Místem jeho dětských her byl totiž severoirský Belfast, který nepatří 
k nejvyhledávanějším adresám.
Drama, Velká Británie, 2021, 97 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, 2022, 100 min.  Vstupné 140 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, V létě ti řeknu, jak se mám, mapuje životy party čtyřicát-
níků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech se ale 
začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní.
Komedie, Slovenská a Česká republika, 2022, 117 min.  Vstupné 130 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Ha-
velka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.
Komedie, Česká republika, 2022, 102 min.  Vstupné 140 Kč

MOONFALL
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo na Zemi. Vesmírná posádka se vydává 
na záchranou misi s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. 
Akční / Sci-fi, USA / Kanada / Čína, 2022, 120 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních serverů se mu v mi-
nulosti věnovalo a shodli se na tom, že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je asi 
už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval 
za amatérské kluby na vesnické úrovni.
Dokumentární, Česká republika, 2022, 111 min. Vstupné 130 Kč

3D

MOONFALL
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo na Zemi. Vesmírná posádka se vydává 
na záchranou misi s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. 
Akční / Sci-fi, USA / Kanada / Čína, 2022, 120 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

MOONFALL
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo na Zemi. Vesmírná posádka se vydává 
na záchranou misi s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. 
Akční / Sci-fi, USA / Kanada / Čína, 2022, 120 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Ha-
velka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.
Komedie, Česká republika, 2022, 102 min.  Vstupné 140 Kč

DUNA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí pla-
nety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umož-
ňují cestování vesmírem.
Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2021, 155 min. české titulky  Vstupné 150 Kč

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních serverů se mu v mi-
nulosti věnovalo a shodli se na tom, že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je asi 
už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval 
za amatérské kluby na vesnické úrovni.
Dokumentární, Česká republika, 2022, 111 min.  Vstupné 130 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Ha-
velka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost.
Komedie, Česká republika, 2022, 102 min.  Vstupné 140 Kč

KINO NASLEPO
Nevíte, ani netušíte, neplatíte, usedáte, posloucháte, nevěřícně koukáte, brečíte, bojíte se, podle spoko-
jenosti přispějete - ano, to je kino Naslepo
Drama / Dokument / Akční?  Dobrovolné odchodné

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 100 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, 2022, 100 min.  Vstupné 140 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, 2022, 100 min.  Vstupné 140 Kč

MŮJ SOUSED TOTORO
Nadčasový film mistra japonské animace Hajaa Mijazakiho v produkci studia Ghibli s ohromující obra-
zotvorností vypráví o každodenních radostech i trápeních diváků každého věku. Sestry Sacuki a Mei 
se s tatínkem stěhují na venkov do strašidelného domu. Starší Sacuki musí převzít péči o domácnost, 
zatímco malá Mei objevuje zákoutí přilehlého lesa. Dívky se spřátelí s roztomilými lesními duchy v čele 
s obrovským chlupáčem Totorem a prožijí s nimi největší dobrodružství svého života. 
Animovaný / Fantasy / Rodinný, Japonsko, 1988, 86 min. český dabing  Vstupné 100 Kč

SMRT NA NILU
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se 
změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh 
nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech 
beroucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, 
přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného rozuzlení.
Krimi / Drama / Mysteriózní, USA, 2022, 135 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, 2022, 100 min.  Vstupné 140 Kč

UNCHARTED
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokle-
té zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví 
zakeřní konkurenti.
Akční / Dobrodružný, USA, 2022, české titulky  Vstupné 130 Kč

Pondělí 

14. 2. 
19.30 hodin

3D


