www.facebook.com/KinoChotebor

04. pátek - 20:00 hod.
.

05. sobota - 17:00 hod.

Mládeži do 12 let nevhodný.

- 20:00 hod.

Bumblebee

15. úterý - 20:00 hod.

22. úterý - 20:00 hod.

29. úterý - 20:00 hod.

090 minut

Vstupné: 110 Kč

080 minut

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč

Propletenec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak se dobrat
štěstí pro sebe a pro svoje děti. Kde hledat místo pro šťastný
život? Je lepší žít se dvěma matkami nebo matkou a otcem?
Zachovat rodinu za každou cenu? Dát dětem volnost v jejich
rozhodování? Utéct, nebo zůstat?
Drama / komedie, Česko, 2019.
095 minut
Propletenec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak se dobrat
štěstí pro sebe a pro svoje děti. Kde hledat místo pro šťastný
život? Je lepší žít se dvěma matkami nebo matkou a otcem?
Zachovat rodinu za každou cenu? Dát dětem volnost v jejich
rozhodování? Utéct, nebo zůstat?
Drama / komedie, Česko, 2019.

Vstupné: 120 Kč

095 minut

3D

Vstupné: 130/150 Kč

Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová
kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu
po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny
videohry s názvem Cukrkáry.
Animovaný / komedie, USA, 2018, dabing.

112 minut

Vstupné: 120 Kč

Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je
nemocná a náladová. Zemi za ni víceméně řídí její společnice a
přítelkyně lady Sarah. Co se však stane, když se královnina
přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail, nad níž dosud
držela lady Sarah ochrannou ruku? Drama / životopisný /
historický, Irsko / Velká Británie / USA, 2018, titulky. 119 minut

Vstupné: 120 Kč

Příběh je zobrazením života armádních letců z doby 70. a 80. let
minulého století. Hlavním hrdinou je Vladislav Kučera, armádní
pilot v důchodu,
který odhaluje svůj příběh vnukovi. Samotný děj
digitální
projekce
pak retrospektivně zobrazuje vztahy čtyř mnohaletých kamarádů,
kteří se rozhodnou přihlásit do Svazarmu na letecký výcvik...
Drama, Česko, 2019.
090 minut

Narušitel
Mládeži do 12 let nevhodný.

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům
Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit
magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny
kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit a
udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda.
Animovaný / dobrodružný, Rusko, 2018,dabing.

M. Night Shyamalan uvádí nový thriller Skleněný, který je
inspirovaný komiksem. Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy
Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Z filmu Vyvolený se vracejí
herecké hvězdy Bruce Willis a Samuel L. Jackson, z thrilleru
Rozpolcený se objevuje James McAvoy.
Thriller / horor / mysteriózní, USA, 2019, titulky.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
xxx minut

Favoritka
Mládeži do 12 let nevhodný.

Dobrodružný / komedie / rodinný / fantasy / horor, USA, 2018,
dabing.

Vstupné: 130 Kč

Raubíř Ralf a internet
Představení pro děti.

26. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Cena za štěstí
Mládeži do 12 let nevhodný.

26. sobota - 17:00 hod.

117 minut

Propletenec rodičů z netradičních rodin hledá cestu, jak se dobrat
štěstí pro sebe a pro svoje děti. Kde hledat místo pro šťastný
život? Je lepší žít se dvěma matkami nebo matkou a otcem?
Zachovat rodinu za každou cenu? Dát dětem volnost v jejich
rozhodování? Utéct, nebo zůstat?
Drama / komedie, Česko, 2019.
095 minut
Filmový cyklus nejen pro středoškoláky.

Cena za štěstí
Mládeži do 12 let nevhodný.

25. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Skleněný
Mládeži do 15 let nevhodný.

130 minut
Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací
z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem
Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorumpované anglické
vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů,
epické válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Dobrodružný / akční, USA, 2018, titulky.

Sněhová královna: V zemi zrcadel
Představení pro děti.

19. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Husí kůže 2: Ukradený Halloween
Mládeži přístupný.

19. sobota - 17:00 hod.

Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou
životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen
digitální
projekce
až
po památný
koncert Live Aid v roce 1985.
Životopisný / drama / hudební, Velká Británie / USA, 2018, titulky.

Cena za štěstí
Mládeži do 12 let nevhodný.

18. pátek - 20:00 hod.

Vstupné: 100 Kč

Robin Hood
Mládeži do 12 let nevhodný.

110 minut

Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na
inzerát, který hledá nového člena do družstva mužského
synchronizovaného plavání (ano, máme na mysli mužské
akvabely), netuší, že v amatérském družstvu najde nejen přátele,
ale i novou chuť do života...
Komedie, Francie, 2018, titulky.

Bohemian Rhapsody
Mládeži do 12 let nevhodný.

11. pátek - 20:00 hod.

DVD

Utop se, nebo plav
Mládeži přístupný.

10. čtvrtek - 20:00 hod.

Vstupné: 130 Kč

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele
autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka.
Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se
v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.
Akční / dobrodružný / sci-fi, USA, 2018, dabing.
.

Gordon a Paddy

Mládeži přístupný.

08. úterý

Vstupné: 100 Kč

Lesní policejní šéf Gordon se chystá odejít do důchodu a musí si
najít nového asistenta. Chytrý myšák Paddy s velkým smyslem
pro čich se zdá být tím správným kandidátem. Společně musí
vyřešit Gordonův poslední případ, čímž je záhada veverčiných
zmizelých oříšků. Mohla je vzít liška?
Animovaný / fantasy, Švédsko, 2017, dabing.
062 minut

Znovu ve hře

Představení pro děti.

05. sobota - 20:00 hod.

Vstupné: 120 Kč

Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o
cestě jedné obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v místním
supermarketu a marně čeká na povýšení, protože jí chybí tolik
potřebný vysokoškolský diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její
přátelé a vytvoří pro ni novou identitu...
Komedie / romantický, USA, 2018, titulky.
098 minut

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.

