www.facebook.com/KinoChotebor

01. pátek - 20:00 hod.
.

05. úterý

- 17:00 hod.

Úhoři mají nabito
Mládeži do 12 let nevhodný.

Jak vycvičit draka 3
Představení pro děti.

05. úterý

- 20:00 hod.

- 20:00 hod.

16. sobota - 17:00 hod.

16. sobota - 20:00 hod.

22. pátek - 20:00 hod.

23. sobota - 17:00 hod.

23. sobota - 20:00 hod.

26. úterý - 20:00 hod.

29. pátek - 20:00 hod.

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 130 Kč

092 minut

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona
Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými
událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického
skvostu - brněnské vily Tugendhat.
Drama, Česko, 2019.

104 minut

Vstupné: 100 Kč

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" Vallelonga
(Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka,
který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský
klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a
bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.
Drama / komedie / road movie, USA, 2018, titulky.
130 minut

Vstupné: 120 Kč

June je optimistická holčička, která jednoho dne objeví uprostřed
lesa zábavný park. Ten je plný fantastických atrakcí a mluvících
zvířat, ale zároveň i zmatený. June pochopí, že park má původ
v její fantazii a ona je jedinou, kdo může všechny ty zmatky
napravit... Animovaný / dobrodružný / komedie, USA / Španělsko,
2019, dabing.
085 minut
Že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný
vrahoun permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní
nemůžete
vrátit. Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý
digitální
projekce
narozeninový den, na jehož konci na ni místo dortu čeká smrt.
Horor / mysteriózní / thriller, USA, 2019, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč

Skleněný pokoj
Mládeži do 12 let nevhodný.

111 minut

Ve strhujícím akčním thrilleru plném černého humoru hraje Liam
Neeson muže od rodiny, jehož poklidný život s manželkou je
obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře
syn. Liam začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka a jeho
touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu...
Akční / drama / thriller, Velká Británie, 2019, titulky. 118 minut

LOVEní
Mládeži do 12 let nevhodný.

100 minut
Fascinující příběh ženy, která svými erotickými romány šokovala
pařížskou společnost v první polovině 20. století. Keira Knightley
v roli slavné francouzské spisovatelky Sidonie-Gabrielle Colette.
Drama / životopisný / historický, Velká Británie / USA, 2018,
titulky.

Vstupné: 120 Kč

Všechno nejhorší 2
Mládeži do 15 let nevhodný.

104 minut

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když
ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou
cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové
lásky a přátelství.
Animovaný, Belgie, 2019, dabing.

Kouzelný park
Představení pro děti.

128 minut

Vstupné: 110 Kč

Zelená kniha
Mládeži do 12 let nevhodný.

098 minut

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu
žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou a také svoji
kamarádku Astrid. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí
mračen, která se nad Blpem začnou stahovat... Animovaný /
dobrodružný / fantasy / komedie, USA, 2019, dabing.

Vstupné: 100 Kč

Skleněný pokoj
Mládeži do 12 let nevhodný.

DVD

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří
přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze
hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
Drama / thriller / horor / mysteriózní / sci-fi, USA, 2019, titulky.

Mrazivá pomsta
Mládeži do 15 let nevhodný.

19. úterý - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Psí veličenstvo
Představení pro děti.

104 minut

Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž i správní
maloměšťáci, se s těžkým srdcem smířili s tím, že se jejich dcery
provdaly za muže rozličných původů. Nyní ale čelí nové hrozící
krizi. Jejich čtyři švagrové chtějí z mnoha důvodů Francii opustit.
Verneuilovi jim proto musí dokázat, že nejúžasnější zemí na světě
je právě Francie. Komedie, Francie, 2019, titulky.

Vstupné: 120 Kč

Colette: Příběh vášně
Mládeži do 12 let nevhodný.

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy. Bývalí odvěcí nepřátelé tu
žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou a také svoji
kamarádku Astrid. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí
mračen, která se nad Blpem začnou stahovat... Animovaný /
dobrodružný / fantasy / komedie, USA, 2019, dabing.

Film se odehrává v 90. letech 20. století a je tak zcela novým
dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového světa
Marvel. Sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna
z nejmocnějších superhrdinek světa.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2019, dabing.

Úniková hra
Mládeži do 15 let nevhodný.

12. úterý

Vstupné: 120 Kč

Jak vycvičit draka 3
Představení pro děti.

09. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 140 Kč

Captain Marvel
Mládeži do 12 let nevhodný.

09. sobota - 17:00 hod.

3D

Co jsme komu zase udělali?
Mládeži do 12 let nevhodný.

08. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar
rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují
u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují
nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se
octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě..
Komedie, Česko, 2019.
101 minut

Vstupné: 130 Kč

100 minut
Hlavní postava filmu Eliška má svatbu a čeká na svůj velký den.
Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče.
Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným
receptem, co je potřeba dělat....vrhá se do randění naslepo a
mezi řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku.
Filmový
Komedie
cyklus
/ romantický,
(nejen) pro
Česko,
středoškoláky
2019.
100 minut
Film podle slavného románu britského spisovatele Simona
Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými
událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického
skvostu - brněnské vily Tugendhat.
Drama, Česko, 2019.

UPOZORNĚNÍ: Prodej a rezervace vstupenek v Informačním centru Chotěboř, tel.: 569 626 634, a dále půl hodiny před každým představením u pokladny kina tel.: 569 624 104.
Zarezervovat vstupenky můžete také na www.cekus.eu ONLINE REZERVACE nebo na e-mailové adrese: kino@cekus.eu. Zaujměte včas místa. Změna programu vyhrazena.

104 minut

