
PROGRAM
červen 2022

3D DIGITÁLNÍ

KINO MÁJ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ HUSOVA 1062

Středa 

8. 6. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

9. 6.
19.30 hodin

Pátek 

10. 6.
19.30 hodin

Neděle 

12. 6.
17.00 hodin

Středa 

8. 6. 
14.30 hodin

Pondělí 

13. 6.
19.30 hodin

Úterý 

14. 6. 
19.30 hodin

Čtvrtek 

30. 6. 
14.30 hodin

Čtvrtek 

30. 6. 
17.00 hodin

Čtvrtek 

30. 6.
19.30 hodin

Neděle 

5. 6. 
17.00 hodin

Neděle 

5. 6. 
19.30 hodin

Úterý 

7. 6. 
19.30 hodin

Pondělí 

6. 6.
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

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzác-
né poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však 
i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba.
Pohádka / Fantasy, Slovenská a Česká republika / Maďarsko, 2022, 98 min.

Vstupné 130 Kč

PÁNSKÝ KLUB
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sym-
patický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o stu-
dentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále 
dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký 
milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bo-
lek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker 
Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení 
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psy-
choložky Lindy (Kristýna Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže 
přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozai-
ka neuvěřitelných příběhů. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není 
pozdě pokusit se něco napravit. Stejnojmenná hra filmově debutujícího režiséra Ma-
těje Balcara uvedená v Divadle Na Jezerce se stala diváckým hitem. 
Komedie, Česká republika, 2022, 89 min. Vstupné 130 Kč

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se 
na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina 
a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje 
David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a sna-
živý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se 
z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku 
a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan 
chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, 
nebo to nebude tak jednoduché? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událos-
tí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž stíží nejen Davidův osobitý 
pohled na svět, ale také mafiánský boss Král taktéž toužící po miliónové výhře. 
Komedie / Akční, Česká republika, 2022, 110 min. Vstupné 120 Kč 

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Už to jsou 4 roky, když byl ostrov Isla Nublar zničen a nyní po minulém incidentu 
žijí dinosauři společně s lidmi, z čehož se stává ekologická katastrofa. Owen Grady 
(Chris Pratt) a Claire Dearingová (Bryce Dallas Howard) musí společně se starou 
partou – Ellie Sattlerová (Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a Alan Grant 
(Sam Neill) – čelit této nadvládě, která provždy určí, jestli mají přežít lidské bytosti 
a být nejvyššími predátory na Zemi, která je nyní i domovem nejděsivějších tvorů 
historie.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2022, 146 min., české titulky Vstupné 140 Kč

MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 
V neutuchající touze najít toho největšího padoucha všech dob, aby mu mohli věrně 
sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého chlapce, který vyrůstá jen 
se svou německou matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle setkání mu zásadně 
změní život.  
Animovaný /, USA, 2022, 88 min., český dabing Vstupné 130 Kč

RAKEŤÁK 
Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, který se poté, co se svým velitelem 
a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, snaží najít cestu domů skrze prostor 
a čas a zároveň čelí hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.  
Animovaný / Fantasy /, USA, 2022, český dabing Vstupné 120 Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Už to jsou 4 roky, když byl ostrov Isla Nublar zničen a nyní po minulém incidentu 
žijí dinosauři společně s lidmi, z čehož se stává ekologická katastrofa. Owen Grady 
(Chris Pratt) a Claire Dearingová (Bryce Dallas Howard) musí společně se starou 
partou – Ellie Sattlerová (Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a Alan Grant 
(Sam Neill) – čelit této nadvládě, která provždy určí, jestli mají přežít lidské bytosti 
a být nejvyššími predátory na Zemi, která je nyní i domovem nejděsivějších tvorů 
historie.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2022, 146 min., český dabing Vstupné 150 Kč

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzác-
né poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce. Jsou zde však 
i drahokamy, ale toho, kdo by chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba.
Pohádka / Fantasy, Slovenská a Česká republika / Maďarsko, 2022, 98 min.

Vstupné 130 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., český dabing Vstupné 140 Kč

PÁNSKÝ KLUB
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Sym-
patický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o stu-
dentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále 
dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký 
milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bo-
lek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker 
Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne? Sezení 
výstředních účastníků probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psy-
choložky Lindy (Kristýna Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou. Otěže 
přebírají samotní „klienti“, setkání nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozai-
ka neuvěřitelných příběhů. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není 
pozdě pokusit se něco napravit. Stejnojmenná hra filmově debutujícího režiséra Ma-
těje Balcara uvedená v Divadle Na Jezerce se stala diváckým hitem. 
Komedie, Česká republika, 2022, 89 min. Vstupné 130 Kč

VYŠEHRAD: FYLM
*Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava Laviho v novém kabátě celovečer-
ního 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 překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.
Komedie / Sportovní, Česká republika, 2022, 103 min.   
 Vstupné 120 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – SENIOR KINO
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 vzá-
jemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství.
Komedie, Česká republika, 2022, 95 min.  Vstupné 60 Kč

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Ve zběsilé akční komedii se 
na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední český akční hrdina 
a strážce Teritoria Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje 
David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské policie Robert (Robin Ferro), a sna-
živý, leč průměrný herec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se 
z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku 
a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené angažmá? Rozbije Milan 
chvatem z Krav Mňagy JACKPOT a zvolá nakonec David Votrubek své „vyhjáááál!“, 
nebo to nebude tak jednoduché? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událos-
tí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén jim totiž stíží nejen Davidův osobitý 
pohled na svět, ale také mafiánský boss Král taktéž toužící po miliónové výhře. 
Komedie / Akční, Česká republika, 2022, 110 min. Vstupné 120 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

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Už to jsou 4 roky, když byl ostrov Isla Nublar zničen a nyní po minulém incidentu 
žijí dinosauři společně s lidmi, z čehož se stává ekologická katastrofa. Owen Grady 
(Chris Pratt) a Claire Dearingová (Bryce Dallas Howard) musí společně se starou 
partou – Ellie Sattlerová (Laura Dern), Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a Alan Grant 
(Sam Neill) – čelit této nadvládě, která provždy určí, jestli mají přežít lidské bytosti 
a být nejvyššími predátory na Zemi, která je nyní i domovem nejděsivějších tvorů 
historie.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi, USA, 2022, 146 min., české titulky Vstupné 140 Kč

Neděle 

12. 6. 
19.30 hodin

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

3D


