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3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Sobota 

14. 5. 
19.30 hodin

Neděle 

15. 5. 
19.30 hodin

Úterý

17. 5. 
19.30 hodin

Středa

18. 5.
19.30 hodin

Čtvrtek 

19. 5. 
19.30 hodin

Sobota 

21. 5.
17.00 hodin

Neděle 

14. 5. 
17.00 hodin

Neděle 

22. 5. 
17.00 hodin

Neděle 

22. 5.
19.30 hodin

Úterý 

24. 5. 
19.30 hodin

Středa 

25. 5.
14.30 hodin

Středa 

25. 5. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

26. 5. 
19.30 hodin

Pátek 

27. 5. 
19.30 hodin

Sobota 

28. 5. 
17.00 hodin

Sobota 

28. 5. 
19.30 hodin

Neděle 

29. 5.
17.00 hodin

Neděle 

29. 5. 
19.30 hodin

Pondělí 

9. 5.
19.30 hodin

Úterý 

10. 5.
19.30 hodin

Sobota

14. 5. 
17.00 hodin

Středa 

11. 5. 
19.30 hodin

Pátek 

13. 5.
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

JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety 
zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého 
neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
Akční / Komedie / Rodinný, USA / Japonsko, 2022, 122 min., český dabing  Vstupné 130 Kč

VYŠEHRAD: FYLM
*Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, 
za kterým stojí jeho původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, kamery, produkce, tak i na poli 
hereckého obsazení. Lavi je pořád stejný, jen mu život přináší nová dobrodružství a mnohá pře-
kvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.
Komedie / Sportovní, Česká republika, 2022, 103 min.  Vstupné 130 Kč

JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety 
zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého 
neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
Akční / Komedie / Rodinný, USA / Japonsko, 2022, 122 min., český dabing  Vstupné 130 Kč

MULHOLLAND DRIVE 
*Jeden z nejzásadnějších filmů 21. století se na jeden týden vrací do kin! Mulholland Drive z díl-
ny Davida Lynche přichází v nové digitálně restaurované podobě u příležitosti 20. výročí od pre-
miéry.
Thriller / Drama / Romantický, USA / Francie, 2001, 147 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do pa-
ralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem 
Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpeč-
ných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Akční / Fantasy / Horor, USA, 2022, 127 min, české titulky Vstupné 150 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO – SENIOR KINO
Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou 
a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. 
Komedie, Česká republika, 2022, 99 min.  Vstupné 60 Kč

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

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Panství Downton se vrací na plátna kin. První filmová verze slavného seriálu u diváků zabodova-
la, proto se se šlechtickým rodem Crawleyů a jejich služebnictvem vydáme za dalším výpravným 
dobrodružstvím, pro které by televizní obrazovka byla příliš malá.
Drama / Romantický, Velká Británie / USA, 2022, 125 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspě-
chů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, 
hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie 
časosběrného dokumentu, který vznikal pět let, se ujal režisér Pavel Bohoněk. Hlavní aktéři Michal 
Malátný a František Táborský před divákem nic netají a bez obalu popisují své tehdejší pocity 
a rozhodnutí. 
Dokumentární / Hudební, Česká republika, 2021, 97 min.  Vstupné 130 Kč 

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží, která se stala 
divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným pohledem na 
střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho 
i druhého dovádět k šílenství.
Komedie, Česká republika, 2022, 95 min.  Vstupné 140 Kč

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá 
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi 
a akčním dramatu Top Gun: Maverick?
Akční / Drama, USA, 2022, 131 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají zcela 
nové problémy. Opravdu velké a početné problémy.
Komedie, Francie, 2022, 98 min., český dabing Vstupné 140 Kč

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá 
pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi 
a akčním dramatu Top Gun: Maverick?
Akční / Drama, USA, 2022, 131 min., české titulky  Vstupné 140 Kč

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do pa-
ralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem 
Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpeč-
ných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Akční / Fantasy / Horor, USA, 2022, 127 min, české titulky  Vstupné 130 Kč

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do pa-
ralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem 
Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpeč-
ných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Akční / Fantasy / Horor, USA, 2022, 127 min, české titulky  Vstupné 130 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se 
během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých 
mobilů.
Komedie, Česká republika, 2021, 95 min.  Vstupné 140 Kč

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre ukáže vy-
stoupení kapely v O2 aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více, než 
jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou show s Českým národním symfonic-
kým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show, 
kde se koncert potkal s kabaretem či operou. Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer a di-
vákům tak Pražský výběr - Symphony Bizarre přinese tehdejší rockové představení v symfonickém 
hávu ze všech možných úhlů a pohledů.
Dokumentární / Hudební, Česká republika, 2022, 95 min.  Vstupné 120 Kč 

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do pa-
ralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem 
Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpeč-
ných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Akční / Fantasy / Horor, USA, 2022, 127 min, český dabing Vstupné 150 Kč

SEVEŘAN
* Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? Robert Eggers, 
jeden z nejosobitějších režisérů současnosti, natočil temný, krvavý a syrový epos o vikinském prin-
ci, jenž se mstí za vraždu svého otce.
Akční / Dobrodružný, USA, 2022, 136 min., české titulky  Vstupné 130 Kč

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový svět studia Marvel otvírá brány do pa-
ralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem 
Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpeč-
ných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Akční / Fantasy / Horor, USA, 2022, 127 min, český dabing Vstupné 150 Kč

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre ukáže vy-
stoupení kapely v O2 aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více, než 
jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou show s Českým národním symfonic-
kým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show, 
kde se koncert potkal s kabaretem či operou. Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer a di-
vákům tak Pražský výběr - Symphony Bizarre přinese tehdejší rockové představení v symfonickém 
hávu ze všech možných úhlů a pohledů.
Dokumentární / Hudební, Česká republika, 2022, 95 min.  Vstupné 120 Kč 

STÍNOHRA
Thriller Stínohra je nečernobílý příběh o naději, kterou si lidé mohou vzájemně nabídnout. Sleduje 
cestu za pomstou kvůli smrti blízkého člověka, vypráví o mnoha podobách lásky a intenzivním hle-
dání odpovědi na to, kde začíná a končí spravedlnost. Ukazuje, že dobré úmysly jsou někdy cestou 
do pekla, a naopak to na první pohled špatné se může obrátit v dobré. Stínohra je film o lidech, 
kteří chybují.
Thriller / Drama / Krimi, Česká republika, 2022, 103 min.  Vstupné 120 Kč 

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Po čem muži touží 2 je volným pokračováním úspěšné komedie Po čem muži touží, která se stala 
divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným pohledem na 
střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho 
i druhého dovádět k šílenství.
Komedie, Česká republika, 2022, 95 min.  Vstupné 140 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné 
filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hře-
benů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha 
Ratha. Film vstoupí do kin 24. března, tedy přesně v den výročí tehdejšího lyžařského závodu 
z roku 1913.
Drama, Česká republika, 2022, 95 min.  Vstupné 120 Kč

3D

3D

Sobota 

21. 5. 
19.30 hodin

3D

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


